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LISZÓI VARÁZSMESÉK

Liszói varázsmesék címmel, a Kanizsa Mû-
hely három alkotója mutatkozott be a Liszói Fa-
luházban. A megjelenteket Godena József, a te-
lepülés polgármestere köszöntötte, majd Szmo-
dics Józsefné, a hivatal Mûvelõdési és Sport
Osztályának Oktatási és Kulturális irodavezetõ-
je, az est szervezõje vette át a szót. A liszói köz-
remûködõk, Novák Nóra, Novák Roland, Sándor
Lilla, Somogyi Nóra, Székely Adrienn, Szmodics
Józsefné és Varjas Józsefné tolmácsolásában a
közönség megismerkedhetett a liszói születésû
Fa Ede költõ életútjával, írásaival, Dezsõ Ferenc
tanár verseivel. A rendezvény ideje alatt Bakonyi
Erzsébet természetfotóiból nyílt kiállítás. 

ROZGONYI POLGÁRI EGYLET
A Rozgonyi Polgári Egylet megtartotta ren-

des évi közgyûlését. Értékelték az elmúlt idõ-
szakot, majd döntöttek a jövõbeli feladata-
ikról. Ezek közül a szociális tevékenység, az
ismeretterjesztés, a polgári értékek megõrzé-
se, valamint kapcsolattartás a határon túli ma-
gyarsággal a legdominánsabb.

EGY HÚRON PENDÜLTEK
A kortárs, improvizatív kamarazenét játszó

Ektár együttes, 2002 õszén mutatkozott be, a
Gyõrfree zenei fesztiválon. Az együttes kom-
pozícióit balkáni, távol-keleti és afrikai zenei
kultúrák inspirálták, de a szigorúbban szer-
kesztett darabokban a középkori zene, az euró-
pai népzenék és a kortárs zene hatásai egy-
aránt fellelhetõek. Az Ek-tar indiai szó; annyit
jelent: egy-húr. Az Ektár négy muzsikusa kife-
jezésben, melodikus variációkban, ritmikában
igyekszik úgy összeolvadni, mintha valóban
egy húron játszana. Folyamatos megújulás
érezhetõ az Ektar zenéjébõl. Muzsikálásuk so-
rán sok olyan érdekességgel találkozhatunk,

amilyenekkel a hazai dzsessz, folk és
improvizatív zenék tájékán aligha. Két vete-
rán, Szõke Szabolcs, Benkõ Róbert és két ifjú
tehetség Tóth Evelin, Kardos Dániel alkotja az
együttest. Erõs, karakteres kortárs improviza-
tív kamarazenét játszanak, balkáni, távol-kele-
ti és afrikai behatásokkal. Szép, bensõséges,
lebegõs, tartalmas zenét hallhattunk tõlük. 

PITYPANG-EST
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban

került sor a Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola „Pitypang” Cso-
portjának bemutató estjére. A gyerekek palo-
tással, mesével, lakodalmassal, valamint több
tájegység jellegzetes néptáncával örvendeztet-
ték meg a nagyérdemût. 

FEJLÕDÕ PEREMTERÜLETEK
Papp Péter önkormányzati képviselõ sajtótá-

jékoztatón ismertette a körzetét érintõ fejleszté-
seket. A városatya a legnagyobb eredménynek
azt tartja, hogy Bagola és Fakos területén idén
átadják a szennyvízcsatorna-hálózatot. Kiépült
a Katonarétet és Sáncot összekötõ aszfaltos jár-
da, Fakoson már mûködik a megújult kultúr-
ház, amit az itt élõk önerõbõl újítottak fel. Költ-
ségvetési forrásból újul meg a sánci kultúrház
és a vele egy épületben lévõ orvosi rendelõ. Az
elõzetes tervekhez képest lassabban halad a
szabadhegyi kerékpárút megépítése, mégis el-
képzelhetõ, hogy hamarosan befejezhetik a ki-
vitelezést. Információi szerint végre sikerült a
valós térképkivonatokat elkészíteni, így nincs
akadálya a mûvelési ágból történõ kivonásnak,
majd ezt követõen a kisajátításnak. A képviselõ
hangsúlyozta: bízik abban, hogy a kerékpárút
még az õszi rossz idõ beállta elõtt teljes hosszú-
ságban járható lesz. Sor kerül az alsószabadhe-
gyi és a szabadhegyi út összekötésére. A fakosi
városrészben is még az idén biztosított lesz az
internet-hozzáférés. Programot indít az önkor-

mányzat a hegyi utak felújítására. A felmérések
szerint azonban csak a sürgõsen elvégzendõ
munkák százmillió forintnál többe kerülnek, s
pillanatnyilag ennyi forrás nem áll rendelkezés-
re – de még az idén történnek érzékelhetõ fel-
újítások a Szentgyörgyvári-hegyen, Látó-he-
gyen és Öreg-Förhéncen is. 

CSÁKTORNYAI MEGHÍVÁS
A csáktornyai Ekonomska Skola meghívásá-

ra Csáktornyára utazott a Thúry György Keres-
kedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szak-
képzõ Iskola tantestülete. Az intézmény bejá-
ratánál a tanárok és népviseletbe öltözött tanu-
lók süteménnyel és frissítõ itallal fogadták a
kanizsaiakat, majd a köszöntõ szavak után
Dusanka Novak igazgatónõ kíséretében egész
napos kirándulást tettek a környékbeli Zrínyi
útvonalon. Megtekintették a Zrínyi várat, a fe-
rences templomot. Kursanec községben meg-
koszorúzták a Zrínyi Miklós tiszteletére felállí-
tott  emlékoszlopot, amely azt a helyet jelöli,
ahol 1664. novemberében egy vadkan megölte
a költõ hadvezért. Az emléktáblán latinul ol-
vasható: „Csak a jó szerencse semmi más,
õrizte meg õt a háborúkban. A rossz sors ra-
gadta el õt és semmi más. Az emberhez a rossz
sors nagyon közel áll, ebbõl a példából is lát-
hatja bárki”. Végül a híres muraközi borúton
végigbuszozva bemutatták a Szent Mártonban
felépült termálfürdõt és aquaparkot.

MERCEDES CSILLAGTÚRA
Negyedik alkalommal rendezték meg a Mer-

cedes-Benz Classic Csillagtúrát, melyen ezúttal
Nagykanizsára is ellátogattak a veterán autók.
A megmérettetésen az 1976. december 31. elõtt
gyártott, vagy a stuttgarti Mercedes-Benz Clas-
sic Center által veteránnak minõsített Merce-
des-Benz autók vehettek részt. Az úgynevezett
átlagtartó ügyességi versenyen adott idõ alatt
adott távolságot kellett a résztvevõknek teljesí-
teni, így egyforma eséllyel indulhattak a külön-
bözõ évjáratú és teljesítményû autók. A kétna-
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pos erõpróba alkalmával tizenhat pontgyûjtõ
helyen várták az autósokat. Pénteken délelõtt
Albertfalváról egy perces idõközökkel indítot-
ták útjára az autókat, hogy aztán Alcsútdoboz,
Siófok, Balatonberény és Zalavár érintésével
megérkezzenek Kanizsára. Szombaton a ver-
senyzõk bejárták a zalai dombságot: ellátogat-
tak Zalakarosba, Keszthelyre, Zalaegerszegre,
Lentibe és Szepetnekre is, hogy végül váro-
sunkba visszatérve szombaton délután az Er-
zsébet téren átvághassák a célszalagot. Az
összesen 550 kilométeres útra 75 autóval ne-
veztek, közülük hetvenen sikeresen célba is ér-
tek. S hogy a mezõny megérkezéséig a közön-
ség se unatkozzék a különbözõ állomásokon
szórakoztató programok várták az érdeklõdõ-
ket. A nézõközönség dönthetett arról is, melyik
autót tartja a legszebbnek. A szépségverseny
gyõztese végül egy 1956-os gyártmányú „szár-
nyas” Mercedes-Benz lett, mellyel Polgár Ár-
pád és Schmidt Tünde versenyzett.  A IV.
Mercedes-Benz Classic Csillagtúra végered-
ménye: 1. Veégh Attila és Gáspár Béla, akik
egy 1974-es évjáratú Mercedes-Benz 450 SL
típusú autóval teljesítették a túrát, 2. helyen
végzett a Cselikovics János, Kedves Csaba
páros 1970-es évjáratú Mercedes-Benz 280 SL
autójukkal, harmadikként pedig Cselényi József
és Ligetfalvi Gábor ért célba az 1960-as gyárt-
mányú Mercedes-Benz 190 SL gépkocsival.

TAVASZ-ZÁRÓ KONCERT

A KA-ROCK Alapítvány idényzáró rock kon-
certjét tartották szombaton este a Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban. A hétvégi találkozón ezút-
tal punk-zenekarok léptek színpadra. Elsõként a
szombathelyi Proform mutatkozott be a kanizsai
közönség elõtt, majd a helyi Késõ Bánat gondos-
kodott a hangulatról. Õket a Perforált Vakbél-

gyulladás mûsora követte, végül a már országos
ismertségnek örvendõ gyõri Auróra lépett a
rock-kedvelõk elé. A KA-ROCK Alapítvány
õsztõl a programsorozat folytatását tervezi.

TÛZOLTÓVERSENY ZALAKAROSON
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság, a Zala Megyei Tûzoltó Szövetség vala-
mint a helyi önkormányzat szervezésében
Zalakaroson került sor a hagyományos Zala
megyei önkéntes tûzoltóversenyre. A megmé-
rettetésre mintegy három tucat csapat érkezett
a megye minden részébõl. Jöttek résztvevõk
Horvátországból és Szlovéniából is. A legfiata-
labbak váltófutásban mérhették össze erejüket.
Mint azt Egri Gyula nagykanizsai tûzoltópa-
rancsnoktól, a Zala Megyei Tûzoltó Szövetség
elnökétõl megtudtuk: a nyolcszáz literes kis-
motorfecskendõ-szerelés a hölgyek mezõnyé-

ben a miháldi és az alsópáhoki lányoknak, asz-
szonyoknak ment a leginkább, míg a férfiaknál
a balatonmagyaródiak bizonyultak a legjobb-
nak. Az ifjúsági kategóriában a hévízi fiúk és a
pókaszepetki lányok teljesítették a maximu-
mot, míg a létesítményi tûzoltók közt a hévízi
Szent András Kórház csapata állhatott fel a do-
bogó legfelsõ fokára. A CTIF nemzetközi ver-
senyben a lányok mezõnyében a becsehelyi,
míg a fiúk közt a letenyeiek vitték el a pálmát.
Göndör István országgyûlési képviselõ külön-
díját a miháldi lányok kapták, míg összesítés-
ben a hévízi egyesület bizonyult a legjobbnak. 

FELÚJÍTÁS ÉS KERESZTSZENTELÉS
A múlt hét végén került sor az Õrtorony és

a Szent Rókus utca sarkán lévõ felújított ke-
reszt szentelésére Kiskanizsán. A most fel-
szentelt keresztet még 1909-ben állítatta

május 27. 

– Nem tehetek róla, ilyen vagyok, nagyon
fáj, ha valaki egy védtelen állatot bánt –
mondja könnyeivel küszködve Szabó István.
Két éves Misi nevû cicájának valaki mara-
dandó károsodást okozott – a jobb hátsó lábát
szó szerint szétlõtte valamilyen fegyverrel,
valószínûsíthetõen légpuskával. A Katonaré-
ten élõ férfi azt mondja: nem tudja, hogy
pontosan mikor, hol és kicsoda hódolt ily
módon furcsa hobbijának, az azonban biztos,
hogy a cicát már másodszor lõtték meg, s ta-
valy a szomszéd macskája is hasonló okok
miatt pusztult el.

– Leírhatatlanul megdöbbentem, amikor
mentem ki az udvarra, s láttam, hogy macs-
kám jobb hátsó lába véres, láthatóan sérült,
élettelen – idézi fel a történteket az egykori
mentõs. – Rögtön tudtam, hogy baj van, ro-
hantunk dr. Talabér Gyula állatorvoshoz,
aki soron kívül vállalta a cicát. Két és fél
órás mûtét következett. A golyó teljesen szét-
roncsolta Misikém combcsontját. Úgy volt,
hogy amputálni kell a sérült végtagot, de az-
tán mégsem került sor erre, hála a szívvel-
lélekkel végzett orvosi beavatkozásnak – ez-
úton is szeretném kifejezni köszönetemet a
doktor úrnak. Az azonban szinte biztos, hogy
a cicának maradandó sérülést okozott a
szívtelen elkövetõ: Misi most már élete vé-
géig sántikálni fog. Nézze, itt a golyó, ami-
rõl pontosan nem tudom megmondani, hogy
milyen fegyverbõl származik. Szerintem leg-
inkább a hajdani, jugoszláv „Baba”- lõszer-
re hasonlít. Tompa fejû lehetett, és komoly
sérülést okozott. Csak félve kérdezem: mi
van akkor, ha ez a golyó eltéved, és egy em-
bert, ne adj’ Isten egy gyermeket talál el?
Nem tudom, hogy a macskánk kinek lehetett
útjában, nem szokott olyan nagyon messze
elmenni vadászni, leginkább ide, a vasút-
partra jár. Ez alapján úgy vélem, hogy a tet-

tes mindenképpen itt él a Katonaréten. Innen
üzenem az ismeretlen, „jólelkû” embernek,
hogy feljelentést tettem a rendõrségen állat-
kínzás vétsége miatt. Csak azt tudom neki kí-
vánni, hogy ugyanazokat a kínokat élje át õ
is, amiket Misinek át kellett élnie.

Gersei István alezredes, a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság bûnügyi osztályának ve-
zetõje érdeklõdésünkre megerõsítette: az ügy-
ben elrendelték a vizsgálatot. Mint azt kifej-
tette: a légfegyverek esetében a torkolati ener-
gia mértéke határozza meg, hogy engedélykö-
telesek-e, avagy sem. 7,5 Joule alatt nem
szükséges engedély a viseléshez, azonban ti-
zennyolc év alatti személy így sem birtokol-
hatja, közterületen pedig nem használható. 7,5
Joule felett már lõfegyvernek minõsül a lég-
puska, s ha az elkövetõ ilyent használt (ez
egyelõre még nem megállapítható), akkor az
állatkínzás vétsége mellett visszaélés lõfegy-
verrel bûntettét is elkövette. Maga az állatkín-
zás vétségnek minõsül, két évig terjedõ sza-
badságvesztéssel, pénzbírsággal szankcionál-
ható. Szerencsére Nagykanizsán még ritkán
találkoznak állatkínzással, tavaly egész évben
egyetlen ilyen ügyük volt, akkor is a gazdák
„elfelejtettek” enni adni a házõrzõknek.

Horváth Attila  

Macska-jaj 
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Sasvári Juli és férje, Kálovics György, majd
1936-ban újítatta fel Bagonyai György. Az
elmúlt hét évtized alatt a kereszt a
jószándékú egyszeri átfestés ellenére is el-
használódott, az idõjárás viszontagságai mel-
lett sajnos más károk is érték: 7-8 éve egy
mindenszenteki gyertyagyújtás alkalmával
megsérült, a körülötte lévõ kerítés nagy része
is elpusztult. A kereszt renoválása már nem
volt halogatható, de segítõ kezek és anyagi
áldozat hiányában nem valósulhatott volna
meg. A kereszt renoválásának költségeit
Hohl László és családja viselte.  

HOLOCAUST MEGEMLÉKEZÉS

A holocaust áldozatainak tiszteletére rende-
zett megemlékezést a Nagykanizsai Zsidó Hit-
község vasárnap délelõtt. A 62 évvel ezelõtt
történt eseményeket a Zsinagógában elevení-
tették fel a megemlékezés résztvevõi. A hit-
község alelnöke, Lévai Péterné köszöntötte a
megjelenteket, majd a Thury György Kereske-
delmi Szakközépiskola tanárainak ünnepi mû-
sora következett. A Nagykanizsáról és környé-
kérõl elhurcolt, mintegy háromezer áldozat
emlékére Tordai Péter, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetségének alelnöke mondott
beszédet, majd Verõ Tamás rabbi tartott gyász
istentiszteletet. A megemlékezés percei a Zsi-
nagóga udvarában található emlékmûnél foly-
tatódtak, majd az Izraelita temetõben záródtak.

HÕSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Polgá-
ri Olvasókör közös szervezésében vasárnap dél-
elõtt a Templom téri Millenniumi Emlékparkban
a Hõsök napja tiszteletére koszorúzó ünnepséget
tartottak. A szentmisével egybekötött megemlé-
kezésen a Himnusz elhangzása és a zászlófelvo-
nás után az Együtt Kiskanizsáért Egyesület elnö-

ke és a Polgári Olvasókör tagja, Horváth János-
né köszöntötte a résztvevõket, majd Ötvös Lász-
ló, a Templom téri iskola ötödik osztályos tanu-
lója szavalata következett. A „Hõsök napja” tör-
ténetét a Kazinczy-díjas Tulman Géza elõadásá-
ban ismerhették meg a résztvevõk, aztán Görcsi
Frigyesné, a Hadiözvegyek és Hadiárvák Egye-
sületének kanizsai tagja idézett a nemrégiben el-
hunyt Harc Lajos verseibõl. A megemlékezés
Erdõs Gáza esperes-plébános hõsökért mondott
imájával folytatódott, majd Poprádi Zoltán, a
Magyar Honvédség kanizsai helyõrségének utol-
só parancsnoka ünnepi beszédét hallhatta az ün-
neplõ közönség. Végül a koszorúk, virágok elhe-
lyezésére került sor.

GYERMEKNAP A BOGDÁNBAN
Június 3-án szombaton 10 és 17 óra között

a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi
Ház gyermeknapra várja az érdeklõdõ fiatalo-
kat és szüleiket. Az odalátogató gyermekek
rajz- és sportversenyeken, ügyességi játéko-
kon, szüleik közös fõzésen vehetnek részt, s a
sikert ajándékkal honorálják a szervezõk. 

DÉL-ZALAI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL
Június 3-4-én a Maróci tóparton kétnapos

pünkösdi fesztivál részesei lehetnek az érdek-
lõdõk. A program szombaton reggel 6 órakor
horgászversennyel kezdõdik. Lesz gyalog- és
keérkpártúra, kézmûves bemutató és -vásár,
íjász bemutató, elõadást tart Horváth István
Radnóti-díjas versmondó, majd szabadtéri bál.
Vasárnap 10 órától fõzõverseny nyitja a napot,
késõbb játszóház, borkóstoló. Az eseményrõl
bõvebb információ a 93/565-009-es számon,
vagy a www.punkosd.hu honlapon kapható.

KANIZSA ANTOLÓGIA NO.3
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata 2006. június 6-án 17 órakor mutatja
be a Kanizsa Antológia No.3. kötetet  a Képzõ-
mûvészetek Házában (Kiskastély). A megje-
lenteket Papp Ferenc, a HSMK igazgatója és
Deiszenger Ivett, a szerkesztõ bizottság elnöke
köszönti. A mûvet Szmodics Józsefné, a Mûve-
lõdési és Sportosztály Oktatási és Kulturális
iroda vezetõje és Szabadi Tibor szerkesztõ mu-
tatja be. Közremûködnek a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági SZKI diákjai.

„...ÉS A ROTTWEILEREK”
Dr. Polgár József, „...és a ROTTWEILEREK”

címû kötetét június 8-án mutatják be a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban. Az est házigazdája:
Márkus Ferenc.

A Polgármesteri Hivatal szervezésében a
Gyermeknap alkalmából a Thúry téri játszóté-
ren vasárnap egész napos program várta a gyer-
mekeket. A Pipitér Óvoda mûsora köszöntötte a
résztvevõket, majd a Hevesi Sándor Általános
Iskola kötélugró és aerobic mûsorára került sor.
Miközben a Határõrség kutyás és jármûbemuta-
tója ejtett sokakat ámulatba, önfeledt gyermek-
zsivaj jelezte, hogy az óriáscsúszdát és a Lurkó
ugrálóvárat is egyre többen veszik birtokukba.
A kézmûves pavilonokban  gyöngyfûzés, mari-
onett bábu- és papírsárkány-készítés várta a ki-
csiket. A védõnõk sátránál játékos tesztek irá-
nyították a figyelmet az egészséges életmódra.
A színpadon a Kis Hétrét Együttes mûsorát lát-
hatta a közönség. Kora délutántól pónilovas ko-
csikázásra is lehetett vállalkozni. A Nagykani-
zsai Rendõrkapitányság szervezésében kerékpá-
ros ügyességi vetélkedõn próbálhatták ki
egyensúlyozó képességüket az ünnepeltek. Aki

pedig inkább a motoros járgányokat kedveli: az
elektromos kisautóba szállhatott vagy motorra
pattanhatott. Ami pedig a színpadot illeti, ott a
Kanizsai Birkózó Klub bemutatója színesítette
a programot. A Városi Diákönkormányzat sát-
ránál is érdekesebbnél érdekesebb ügyességi és
logikai játékok, tesztek közül válogathattak az
oda látogatók. A Gyermekvarázs Alapítvány
Játszóháza szabadtéri játékok sokaságát kínálta
az önfeledt szórakozáshoz. Aszfaltrajz-verseny-
re is sor került. Mint minden alkalommal, ezút-
tal is nagy sikere volt a lufihajtogató bohócnak,
ámulatba ejtette a közönséget a bûvészmûsor is.
A gyerekek által közkedvelt Rudi bohóc most is
mosolyt csalt kicsik és nagyok arcára. Közben
újabb helyszín is bekapcsolódott a gyermeknapi
kavalkádba: az Attila Óvoda udvarán lovagi
tornát rendeztek a bátor ovisoknak és kisisko-
lásoknak. 

A Gyermeknap alkalmából a városban több
helyen is programokat szerveztek még: a Pali-
ni Általános Iskola Vidámparkjában például a
óriás csúszda, lufi varázslat, légvár-ugráló,
Rodeó Bika, íjászat, gólyalábazás és lovaglás
várta a nebulókat, a Szépségfarmon az arcfes-
tés és a fodrászat iránt érdeklõdõk tölthették el
kellemesen az idejüket, míg a Kézmûves Ud-
varban az agyagozás mellett a gyöngyfûzés, a
szalvétakép- és a rongybaba-készítés, valamint
a repülõ hajtogatás rejtelmeibe kukkanthattak
be a résztvevõk. Az ünnepi program este dis-
coval zárult. Ugyancsak gazdag program várta
a gyerekeket a Kanizsa Plázában is.

Sz.M.

Gyermeknap

Elõzetes
május 28. 
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A bagolai sportéletben végzett
kiemelkedõ szakmai munkájáért,
Nagykanizsa Sportjáért kitüntetõ
címet adományozott az önkor-
mányzat Bogdán Istvánnak, a
Bagola Sportegyesület szakosz-
tályvezetõjének. Bogdán István-
nak kisgyermek kora óta van kap-
csolata a sporttal. Bagolán 1973-
ban alakítottak elõször a fiatalok
sportegyesületet, ami a katonai be-
vonulások miatt ugyan megszûnt
egy idõre, de 1996-ban újra szer-
vezték. A megalakulástól kezdve komoly segítséget kaptak a falutól.
Társadalmi munkában, kalákában tevékenykednek, sokat dolgoznak,
de rengeteg tervet kell még megvalósítaniuk. 

– Nálunk jó a hangulat, családias a légkör. Rendezvényeinken sü-
rögnek-forognak a lányok-asszonyok a csapat körül, minden mérkõzés
után kapnak a fiúk vacsorát. Az igazolt játékosok száma 45 fõ, a párto-
ló tagságé 67, a szimpatizánsok, az állandó nézõk száma ennél jóval
több. A megyei II. osztályban szerepel a focicsapat. Volt olyan idõszak,
amikor a helyezések alapján a város második csapata voltunk. A 300
fõs lakosú bagolai községbõl heten fociznak a csapatban.  

– Mi a feladata egy szakosztályvezetõnek?
– Az egyesülettel kapcsolatos adminisztráció, szervezés, a technikai

vezetõk és edzõk koordinálása hozzám tartozik. A tömegsport is jól mû-
ködik Bagolán. Különösen a hölgyek látogatják kitartóan az öltözõnk
emeletén berendezett sportklubot. A kitüntetést nem csak az én munkám
miatt kaptuk. Amit mi 10 év alatt társadalmi munkában, nagyon kevés
pénzbõl létrehoztunk, az mások elõtt is jó példa lehet. A polgármester
úr is többször elismerte a tevékenységünket. A közelmúltban megszerve-
zett jótékonysági rendezvényünkért is sokan gratuláltak. Két egyesület
kivételével a megye összes csapata képviseltette magát az általunk ösz-
szehívott megyei válogatott bajnokságon. Ezuton is szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik támogatják a munkánkat.

Jó hangulat, családias légkör
A Város Napján, az ünnepi köz-
gyûlésen az Auto-Kanizsa Kft.
képviselõje Nagykanizsa MJV cí-
mere emlékplakettet vehetett át.
Az elismerésrõl a cég ügyvezetõjé-
vel, Cserti Józseffel beszélgettünk:
– Tulajdonostársaimmal és vala-
mennyi munkatársammal együtt
személyes sikerünknek éltük meg
az elismerést. Az pedig még ünne-
pibbé tette a hangulatot, hogy a
Város Napján került sor a díj át-
adására. Mindannyian büszkék

vagyunk arra, hogy felfigyeltek a munkánkra és ez egyben kötelez is
bennünket az eddigiekhez hasonló szintû szakmai tevékenységre.

– A város gazdasági életében betöltött szerepén kívül vállalkozásuk
még valamivel felhívta magára a figyelmet. Ez pedig a kanizsai közép-
iskolásoknak évek óta meghirdetett, országosan is egyedülállónak szá-
mító kulturális pályázat.

– Négy éves hagyomány már, hogy a kreatív gondolatokra képes tanu-
lóifjúság önálló, tudományos munkára késztetése céljából meghirdetjük a
pályázatot. A fiatalok 10 témakörbõl választhatnak, amelyrõl 3-8 oldalas
dolgozatban megfogalmazzák véleményüket, elképzeléseiket, ötleteiket.
Az elbírálásnál nem a terjedelem, hanem az eredetiség a döntõ szempont.
A díjazás iskolánként, a tanévzáró ünnepélyen történik. A legjobbak közül
az öt legkiemelkedõbb dolgozat készítõjének jutalma a pénzdíjon felül egy
a pályázat támogatói által felajánlott európai utazás. A korábbi években
Németországban, Párizsban illetve Olaszországban tölthettek néhány na-
pot a legjobb dolgozatok írói. Úgy gondolom, az idei nyertesek is felejt-
hetetlen élményekkel gazdagodnak majd útjuk során. 

– S ha szabadna még egy gondolatot a kitûntetéssel kapcsolatban
megjegyeznem: ez a díj azoknak a támogató vállalkozásoknak, szerve-
zeteknek, iskoláknak, magánembereknek az elismerése is egyben, akik
a fiatalságba vetett hitük szerint támogatói voltak a kezdeményezé-
sünknek – tette még hozzá Cserti József.

A városért, az ifjúságért

Az áprilisi ünnepi közgyûlésen a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat (HKÖ) átvehette a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbsége-
iért díjat. Vargovics József Árpádnéval, a
HKÖ elnökével arról beszélgettünk, milyen
utat tett meg a szervezet a megalakulása óta.

– A kisebbségi önkormányzatunk 8 éves
múltra tekint vissza, azóta egy minden szem-
pontból erõsödõ, tevékenységi körében széle-
sedõ, a város kulturális életét színesítõ szerve-
zetrõl beszélhetünk. Hat fõvel vágtunk bele a
szervezésbe. Bár tudtuk, mit akarunk, csak azt
nem, hogy a létezésünkhöz szükséges lehetõsé-
gek mennyire lesznek adottak. Tudtuk, hogy a
városban nyíltan fel kell vállalnunk azt, hogy
mi azokból a környezõ településekbõl szárma-
zó horvátok vagyunk, akiknek szüleit megmo-
solyogták a hiányos magyar nyelvtudásuk mi-
att. De azt is tudtuk, hogy otthonról magunk-
kal hoztuk a horvátságra jellemzõ szorgalmat,
kitartást, s a rendkívül nagy optimizmust.

– Mi mindennel foglalkoztak az induláskor,
s hogyan telnek ma a napjaik?

– Kezdeményezésemre nem sokkal a HKÖ
megalakulását követõen 11 fõvel létrehoztuk a
Horvát Asszonykórust, amely azóta már hu-
szonnyolc fõs vegyes kórussá fejlõdött. A kó-
rus egy része felvállalta a horvát néptánc-ta-
nulást, ami attól rendkívüli, hogy 40 év körüli
dolgozó emberekrõl van szó, akik szabadide-
jüket, energiájukat feláldozták e nemes cél ér-
dekében. Ezzel a csapattal kezdetben a kör-
nyezõ horvát falvakban, majd az anyaország
településein képviseltük városunkat. Az évek
folyamán azonban a vezetõség elõtt világossá
vált, hogy mindent meg kell tenni annak érde-
kében, hogy a horvátjaink identitástudata
erõsödjék, büszkék legyenek a hagyományok-
ra, a kultúránk színes világára. S határozot-
tan állíthatom, hogy ez sikerült is, hiszen egy-
re többen csatlakoznak hozzánk, és nagy
büszkeséggel mondom: mi kanizsai horvátok
rendelkezünk egy olyan 30 fõs, erõsen össze-
kovácsolódott maggal, amely magáénak te-
kinti együtt, de külön-külön is a horvátság
ügyét.

– Mit jelent a kisebbségi önkormányzat
számára ez az elismerés?

– Ez az elismerés nem csak magasabb mér-
cét állít elénk, hanem rendkívül nagy erõt ad
az elõttünk álló feladatok elvégzéséhez is.

Szõlõsi Márta

„Büszkék vagyunk hagyományainkra”



A május 30-i közgyûlést Litter Nándor pol-
gármester a ki nem hirdetett határozatok is-
mertetésével indította, majd módosítás után a
napirendek kerültek elfogadásra. Napirend
elõtt Bicsák Miklós arról szólt, hogy a 74-es
út palini szakaszán 50 km/h sebességkorláto-
zásra volna szükség a nagy forgalom miatt.
Mivel állami útról van szó, a közútkezelõ ille-
tékes a döntésre. Sajni József a pünkösdi falu-
napra invitálta a képviselõket és az érdeklõ-
dõket. Szányiné Kovács Mária a posta elõtti
parkolás anomáliáiról szólt, kérve, hogy mun-
kaidõ után 30 percen túl is lehessen ott par-
kolni. Ezt Gáspár András (Via Kanizsa Kht.)
meg is ígérte. Polai József nehezményezte,
hogy nem vehetett részt a hegyi út bejáráson,
pedig a mórichelyi útra is ráférne az útjavítás.
Képviselõi keretét a bajcsai temetõ munkála-
taira szeretné fordítani. Az autópálya építés
kapcsán megemlítette, hogy az építõk válto-
zatlanul használják a ki nem jelölt utakat, ron-
gálva azokat és az ott lévõ házakat a nehéz
gépjármûvekkel. 

Az elsõ napirendben a polgármesteri tájé-
koztatót vitatták meg és fogadták el a képvi-
selõk, majd az interpellációkra, kérdésekre
került sor. Dr. Horváth György a dödölle
fesztivál költségvetésével kapcsolatban fogal-
mazta meg kérdését. Dr. Csákai Iván a Heve-
si úti kerékpárút folytatásaként a Tesco-ig tar-
tó gyalogos járda megépítését szorgalmazta.
Ezt a korábbi önkormányzat elmulasztotta fel-

tételül szabni az ott építkezõ vállalkozások-
nak. Zakó László a szúnyoginvázióról beszélt,
megkérdezve, hogy akarat vagy pénz nincs az
irtásra. Gáspár András elmondta, hogy több
helyrõl kértek árajánlatot, ám ezek irreálisan
magasak (15-80 millió forint az egész városra
vonatkozóan), ezért újabb ajánlatot kértek im-
már részterületeken történõ irtásra. 

Ezt követõen hatályban tartották a képvise-
lõk a Nagykanizsa, Eötvös tér északi tömb
szabályozási tervérõl és helyi építési szabály-
zatáról szóló 56/2003.(X.1.) számú rendeletet
illetve módosították  a gépjármû várakozóhe-
lyek létesítésérõl szóló többször módosított
rendeletet. A képviselõk úgy döntöttek, hogy
csatlakozik a város a Biotherm 2000 Kht. bio-
massza projekthez, mely az INTERREG III.
programon belül 38 millió forintos beruházás-
sal valósít meg megújuló energiafejlesztést.
2006. július 1-tõl 13,6 százalék mértékû lak-
béremelés mellett döntött a testület. November
30-ig átfogó elemzés is készül a bérlakásokról.
Az önkormányzati bérlakások értékesítésének
lehetõsége 2000. november 1-tõl szûnt meg.
Nagykanizsán a bérlakás állomány az orszá-
gos adatoknál kedvezõbb. 2001-2005. között
hét sikeres pályázatnak köszönhetõen állami
támogatással 213 lakással bõvült is a szá-
muk. Jelenleg 1.558 db bérlakást kezel az
IKI. Az új lakások építésével illetve vásárlá-
sával a lakásállomány komfortfokozat szerin-
ti összetétele is folyamatosan javult, ám még
így is sok a rossz mûszaki állapotú. Ezen épü-
letek felújítására azonban az önkormányzat-
nak nincs elegendõ forrása.

Módosították az önkormányzati bérlaká-
sokról szóló 55/2000.(XII.13.) számú rendele-
tet. A képviselõk felhatalmazták a polgármes-
tert a környezõ települések (Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Liszó, Nemespátró, Sormás)
közoktatási  feladatellátására vonatkozó meg-
állapodás megkötésére. 

Ezt követõen több, az egészségügyet érintõ
napirend került megvitatásra. Így módosítot-
ták a  háziorvosi körzeteket 2006. július else-
jei hatállyal, valamint a felnõtt-, gyermek há-
ziorvosok és fogorvosok önkormányzattal kö-
tött szerzõdését azzal, hogy lista készüljön ar-
ról, mely felújítási, karbantartási feladatok
tartoznak az önkormányzathoz illetve a bérlõ
orvosokhoz. Ezután június 13-át a Védõnõk
Napjává nyilvánították. Az egészségügyben
az Ápolónõk Napját május 12-én míg a Sem-
melweis Napot július 1-én tartják. Felmerült
az igény, hogy az Országos Stefánia Szövet-
ség, mint a hivatásos védõnõi szervezet meg-
alakulására emlékezve június 13-a legyen a
Védõnõk Napja. Ezt a jelenlévõk egyhangú-
lag el is fogadták. 

A következõ közgyûlésen döntenek arról,
hogy milyen feltételek mellett vásárolja meg

a város a Dózsa György utca 119. sz. alatti in-
gatlant, hogy ott két orvosi rendelõ mûköd-
hessen. Meghallgatták és elfogadták az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2005.
évi munkájáról szóló beszámolót. Czupi Gyu-
la ismertette a Nagykanizsai Kistérség Több-
célú Társulás által készített mozgókönyvtári
feladatellátási megállapodás tervezetét, me-
lyet a képviselõk el is fogadtak. 

Szünet után elõször módosították a Zala Me-
gyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okira-
tát. A kuratórium tagjának a következõ négy év-
re Kiss Ernõnét, a Hevesi Óvoda nyugalmazott
óvodavezetõjét; Sárváry Lászlót, a Cserháti
Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um igazgatóhelyettesét; a Felügyelõ Bizottság
elnökének Budai Istvánt, a Pénzügyi Bizottság
jelenlegi elnökét választották. Elfogadták a
könyvvizsgálói pályázat kiírására tett javaslatot
valamint a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
magasabb vezetõi álláshelyének pályázati kiírá-
sát. Foglalkoztak a kulturális negyed kialakítá-
sáról szóló javaslattal. A kulturális negyed a vá-
ros következõ részét foglalja egységbe: Thúry
György Múzeum, Eötvös tér, Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ, Széchenyi tér, felsõ temp-
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A PALLOSJOG JELVÉNYÉRÕL
A Városfejlesztési Környezetvédelmi és

Idegenforgalmi Bizottság május 25-i ülésén
többek között  megtárgyalta városunk pal-
losjog jelvénye másolatának elhelyezési le-
hetõségét. Az egyhangú döntés értelmében a
jelvényt az Ady úton lévõ régi városháza
homlokfalán, a harangsor alatt célszerû el-
helyezni a magyarázó táblával együtt.
Tarnóczky Attila kezdeményezésére készült
el városunk pallosjogi jelvényének másolata
a múzeumban õrzött eredeti példány alap-
ján. 1690-ben, a törökök kiverése után a vá-
ros tanácsa – bíráskodási jogkör keretében –
a fõbenjáró bûnök esetére pallosjogot is ka-
pott. Ezt hirdette az 1872-ben lebontott vá-
rosháza erkélyén (Fõ út 2.) törvénykezési
idõszakokban – a meztelen kardot tartó kar.
Amikor az önkormányzat vagy az ország-
gyûlés ülésezett, akkor a fal síkjából az utca
fölé fordították. Az új jelvény kardjának
markolatát és a kardot tartó kézfejet Babati
Csaba mintázta meg. Öntését a DKG-EAST
Zrt., a jelvény többi részét Halász Károly jó-
voltából a Halász Metal System Kft. készí-
tette az általa biztosított anyagokból, Hári
János és kollégái gondos munkájával. 

SZEB ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Múlt heti ülésén a Szociális és Egészség-

ügyi Bizottság elsõként az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény 2005. évi munkájáról
szóló beszámolót tárgyalta, s azt a közgyû-
lésnek is tárgyalásra és elfogadásra javasol-
ta. Egyhangú támogatást kapott a bizottság
tagjainak részérõl az a javaslat is, miszerint
június 13-át a városi közgyûlés nyilvánítsa a
Védõnõk Napjává. A napirendi pontok kö-
zött szerepelt egy javaslat arról, hogy a Dó-
zsa Gy. u. 119. sz. alatt vásároljon két orvosi
rendelõt az önkormányzat – ezzel lehetne
megteremteni annak a feltételeit, hogy a He-
vesi utcai gyermekorvosi rendelõkben meg-
szûnjön a váltott rendelés. A bizottság a ren-
delõk önkormányzat általi megvásárlását
ugyan támogatja, de nem ért egyet azzal,
hogy tízéves futamidõvel, lízing szerzõdés
segítségével kerüljön sor a megvásárlásra.
Az önkormányzati bérlakásokról szóló
55/2000. (XII.13.) számú rendelet módosítá-
sa is a napirendek között szerepelt. A módo-
sítás szerint szigorúbbá válnának a lakásbér-
leti jogok cseréje esetére vonatkozó feltéte-
lek: a csereszerzõdéshez az Ügyrendi, Jogi
és Közrendi Bizottságnak kellene hozzájá-
rulnia, míg a bérlakásba kerülõk lakbérbeso-
rolására a Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság tenne javaslatot. A rendelet módosításá-
nak közgyûlési tárgyalásával és annak elfo-
gadásával négy bizottsági tag egyetértett,
ketten a szavazásnál tartózkodtak.

Az orvosi körzetek módosításától a Magyar Plakát Házáig



lom, Deák tér, Zsinagóga, Pannon Egyetem ki-
helyezett képzõhelye, Honvéd Kaszinó, Vasem-
berház és udvara, Erzsébet tér, a volt nyomda
épületébõl kialakításra kerülõ polgári életmó-
dot bemutató „skanzen”,  Képzõmûvészetek
Háza és a mögötte kialakításra kerülõ szobor-
park, magtár épülete (a leendõ Plakát Magtár),
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola, Károlyi kert, volt mozi épülete (a
leendõ Ifjúsági és Civil Ház), „iskola blokk”, a
Halis István Városi Könyvtár, valamint a re-
formátus templom. Hosszas vitát indukált a le-
endõ plakát galéria házának elnevezése, többek
között elhangzott a Plakát-tár, Plakát Magtár
név, végül a Magyar Plakát Ház mellett tették le
a voksukat a képviselõk. A kulturális negyed ar-
culati megtervezésére pályázatot írt ki a testület.
Javaslat  hangzott el ezután a Víziközmû Társu-
lat megalakulására. 

Támogatták a Kórház kápolna bõvítéséhez
szükséges terület biztosítását. Tájékoztatót
hallgattak meg az Önkormányzat vagyonáról
a vagyonkataszter alapján. Eszerint a város
tulajdonában 2006. január 1-én 3.608 db in-

gatlan van, becsült értéke 59.637.465 eFt. A
tavalyi évhez viszonyítva ez 462.546 eFt nö-
vekedést jelent, ami 1 százalékos dinamiz-
musnak felel meg, darabszáma 2 százalékkal
(+69 darab) emelkedett. Dr. Kelemen Mar-
cell elõterjesztésében hangzott el, hogy a pol-
gármesteri hivatal számítástechnikai eszközei
nagyon elavultak, amely már az ügyintézést is
hátráltatja. Hosszas vita után úgy határoztak a
képviselõk, hogy szükséges a számítástechni-
kai fejlesztés. A hivatalnak kell kidolgoznia
az igényét, melyet közbeszerzéssel kell meg-
valósítani. A testvérvárosi kapcsolatok kiala-
kítása napirendnél egy írországi várossal,
Limerick-kel illetve egy kínai várossal való
szerzõdés elõkészítése került szóba. 

Elfogadták a Polgármesteri Hivatal szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi és lakásügyi
feladatainak 2005. évi ellátásáról, valamint a
Városi Gyámhivatal 2005. évi tevékenységérõl
beszámolót. Létrehozták az önkormányzat rész-
vételével a Nyugat-Dunántúli Közlekedésszer-
vezési Irodát, majd elfogadták a Nagykanizsai
Turisztikai Hivatal és Információs Iroda beszá-
molóját a 2005. évi mûködésrõl. Bicsák Miklóst
nyílt ülésen megválasztották a szociális és
egészségügyi bizottság tagjává Kelemen Z. Pál
kiválása miatt.  Szányiné Kovács Mária képvi-
selõ önálló indítványt tett a belvárosban lévõ ré-
gi, korszerûtlen hirdetõdobozok, vitrinek, táblák
elbontására, mellyel egyetértettek a képviselõk.

Az automata mélyparkoló építése Nagykanizsán
témakörében elfogadták, hogy a vállalkozó az
Erzsébet téren két mélygarázst építhessen meg. 

Ezt követõen a grémium zárt ülésen folytat-
ta a munkáját, ahol javaslatot vitattak meg az
Ipari Park és a város belterületén lévõ terüle-
tén lévõ ingatlanok értékesítésére. Írásos elõ-
terjesztés foglalkozott a régi piac tulajdoni
helyzetének rendezésével. Javaslat hangzott el
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiál-
tási árának meghatározásáról, megvitattak
egyezségi ajánlatot, személyi kérdéseket és
fellebbezéseket. 
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AZ ÜJKB SZIGORÍTANA
Május 24-én ülésezett az Ügyrendi, Jogi és

Közrendi Bizottság (ÜJKB). A testület tagjai
egyhangúlag elfogadták a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház vezetõi álláshelyének pályá-
zati kiírására vonatkozó javaslatot, továbbá
egyetértettek a kulturális negyed kialakítására
irányuló javaslattal is. Az ÜJKB tagjai a köz-
gyûlési vitára alkalmasnak találták a július el-
sejétõl esedékes lakbéremeléssel kapcsolatos
koncepciót, továbbá támogatták a bérlakások
cseréjét megszigorító elõterjesztést is. Kámán
László, az Ingatlankezelési Intézmény veze-
tõje a bizottsági ülésen elmondta: a rendelke-
zésre álló dokumentumok áttekintése után ki-
derült, hogy az elmúlt öt évben hatvankilenc
ilyen tranzakció történt.  

A kiskanizsai településrészi önkormány-
zat két napirendet tárgyalt legutóbbi ülésén:
foglalkoztak a Bajcsy-Zsilinszky Endre úton
építendõ új háziorvosi rendelõ és egészség-
központ terveivel, valamint elfogadták a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház igazgatói
álláshelyének betöltéséhez szükséges pályá-
zat kiírásának tervezetét. A kiskanizsai or-
vosi rendelõ problémája kapcsán tudni kell:
az önkormányzat az elmúlt évek rendelõfej-
lesztéseinek újabb lépcsõjeként a Dózsa
György utcában megvásárolna egy ingatlant,
amelyben két rendelõt lehet kialakítani. Az
értékesítõ cég vállalta, hogy elkészítteti az
új kiskanizsai rendelõ terveit is. E tervek
megvitatására hívta meg a legutóbbi ülésre
Polai József az érintett háziorvosokat, hogy
javaslataikkal segítsék a szakemberek mun-
káját. Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, az
Alapellátási Intézmény vezetõje elmondta:
az új rendelõ a jelenlegi mögött lévõ telken
épül meg, amelyet a mostani, gyermekorvo-
si rendelõként funkcionáló, utólagosan hoz-
záépített épületrész elbontása után lehet
majd megközelíteni. Az utóbbi esetében ala-
pozási problémák jelentkeztek, ezért annak
elbontása elkerülhetetlen. A felnõtt házior-
vosi rendelõk ugyancsak alkalmatlanok
funkciójuk maradéktalan betöltésére, ezért

vált szükségessé egy teljesen új egészség-
központ megépítése. A várhatóan jövõre
megépülõ központ részletes terveirõl
Krémer József beszélt. Földszintes, ala-
csonytetõs épületet terveztek a jelenlegi ren-
delõ mögé. A régi épületet a védõnõi szak-
szolgálat venné át, a gyógyszertár pedig vál-
tozatlan formában mûködne tovább. A meg-
hívott háziorvosok, dr. Gazdag Rózsa, dr.
Spingár Andrea és dr. Dénes András több,
kifejezetten szakmai jellegû igényt is meg-
fogalmaztak: nem szabad kifelejteni a ter-
vekbõl a veszélyes hulladékok szakszerû tá-
rolására alkalmas helyiséget, a biztonságo-
san zárható kerékpártárolót, a rendelõkben
biztosítani kell az öt méteres belsõ távolsá-
got a tájékozódó látásvizsgálathoz. A terve-
zõ szakember arról biztosította a megjelent
háziorvosokat, hogy javaslataikat beépítik a
tervekbe. Végül a kiskanizsai településrészi
önkormányzat úgy határozott: egyetért a
Dózsa György úti ingatlan orvosi rendelõk
kialakítása céljából történõ megvásárlásával,
s a módosításokkal a kiskanizsai rendelõ ter-
veivel is. A KTÖ második napirendi pont-
ként elfogadta a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház vezetõi posztjával kapcsolatos pá-
lyázat kiírásáról szóló elõterjesztést is. 

H.A.

Elfogadták a rendelõ terveit 

BIZOTTSÁG KÉTSZER
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bi-

zottság a május 30-i közgyûlés elõtt kétszer
is tanácskozott. Áttekintették a kompeten-
ciájukba esõ valamennyi napirendi pontot.
Így foglalkoztak többek között a július el-
sejei lakbéremelés kérdésével, a Bartók Bé-
la u. 1. szám alatti épület mûszaki állapotá-
val, a Szemere utca 4/b társbérleti értékesí-
tésével, a viziközmû társulat megalakulásá-
val. Megvitatták a polgármesteri hivatal
számítástechnikai eszközbeszerzésének
szükségességét, kiemelve, hogy ehhez a
legkedvezõbb pénzügyi konstrukciót kell
igénybe venni. Egyetértettek a
közlekedésszervezési iroda létrtehozásával
is, hiszen ily módon jobban érvényre lehet
juttatni a majdani M9-es gyorsforgalmi út
megépítésének szükségességét.

NAPIRENDEN AZ I-III. HÓNAP
A pénzügyi bizottság május 24-i ülésén

13 nyílt napirend szerepelt, míg zárt tár-
gyaláson hat témát vitattak meg. Részlete-
sen foglalkoztak többek között a 2006. évi
költségvetés I-III. havi teljesítésével. Tájé-
koztatót hallgattak meg a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási osztályán végzett el-
lenõrzésrõl és a közterület felügyeletnél
végzett célellenõrzésrõl. Szóbeli tájékozta-
tás hangzott el a befejezett és a folyamat-
ban lévõ peres ügyekrõl. Emellett napi-
rendre került minden olyan közgyûlés elé
is kerülõ téma, amelyben a bizottság állás-
foglalása nélkül nem lehet dönteni. Így
többek között a lakbéremelés, a tervezett
épület- és területvásárlások.
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Tökéletesen kezdte a 2006-os esztendõt a To-
yota Europe. Az újonnan bemutatott model-
lekbõl –  Yaris, Rav4, Aygo – igen magas szá-
mú vevõrendelések születtek. Az idén több,
mint 1 millió autó eladását tervezi a cég Euró-
pában, s erre minden esélyük meg is van. 

Az új Yarist igen nagyszámú vevõrendelésekkel üd-
vözölték. Annak ellenére, hogy 2005. decemberében
indult az új modell, már 60.000 rendelést adtak le az új
autóra. Mindezek nagyon ígéretesnek tûnnek ahhoz,
hogy az évi 260.000-es darabszámot teljesíteni tudják.
Mintegy 20.000 eladást regisztráltak január elején az új
Rav4-re, annak ellenére, hogy csak február közepén ke-
rült piacra.  Az éves darabszám az új Rav4-re 100.000
db. Az új Aygo, amit a 2005-ös év 2. felében mutattak
be, megjelenésével új piaci célcsoportot alapított a To-
yotának. Már  40.000 vevõje van az új típusnak.

Ismerjék meg Andrea Formica, a Toyota Motor
Europe Marketing és eladási részlegének alelnöke
véleményét:

– Nagyon jó évkezdés ez a Toyota számára Euró-
pában. A vásárlóink érdeklõdnek az új termékeink
iránt. Reméljük, hogy az új Yarisból lesz a legtöbb
eladásunk idén. Különösen elégedettek vagyunk,
mert látjuk, hogy nagyon magas az érdeklõdés az
1.3-as VVT-i motorra, ami az eladások 50 százalékát
teszi ki. Az Aygo sikere mutatja, hogy a Toyotának si-
került kapcsolatot teremtenie az új, fiatal vevõréteg-
gel. A Rav4 vásárlók egynegyede, a legjobban felsze-
relt, 180 LE-s „tiszta erõ” motort választja. 

A Toyota 2010-ben szeretné elérni az évi 10 milliós
gyártási darabszámot. Addigra a japán vállalat minden

bizonnyal világelsõ is lesz.  A jelenlegi tendenciák
szerint a világ legnagyobb autógyártója, a General
Motors elveszti vezetõ pozícióját, amit átvesz majd
tõle a Toyota. A Forma-1-ben is érdekelt gyártó 2010-
re ennél is nagyobb terveket szõ: õ szeretne lenni az
elsõ, aki átlépi a 10 milliós darabszámot. A kiszivár-
gott információk szerint 10,3 millió autót akarnak
önállóan eladni abban az évben, ami három millióval
több, mint a 2005-ös értékesítési adat. Ahhoz, hogy
ezt elérjék, meg kívánják duplázni az eladásokat Ázsi-
ában és mintegy 35 százalékkal növelik az értékesítést
USA-ban is. A gyarapodás kilencven százalékát a kül-
földi eladások adják, de mintegy hétszázalékos emel-
kedést a japán piacon is szeretnének elérni. 

Tavaly 7,3 millió autót adott el a Toyota, ami
nyolc százalékkal több, mint az azt megelõzõ év-
ben. A Toyotához tartozó Daihatsu Motor és Hino
Motors eladásait is ideszámítva összesen 8,1 mil-
lió autó fogyott. A General Motors 9,2 millió autót
tudott értékesíteni 2005-ben. 

A Forbes magazin összeállította az USA-ban kap-
ható legmegbízhatóbb autók listáját. A Consumer
Report és a J.D. Power felmérésein alapuló kilences
csoport tagjainak mindegyike japán kocsi, egyetlen
amerikai gyártmány sem jutott be a legjobbak közé.
Ez a Forbes kommentárja szerint azt is megmagya-
rázza, miért csökken az amerikai gyártók részesedése
a hazai piacon, a japánok javára. Bár az amerikai au-
tók megbízhatóbbak, mint valaha, és dizájn terén
több modell – köztük a Chrysler 300 és a Dodge
Charger – igazi csemegét jelent, csupán a Honda, a
Toyota és az ez utóbbi luxusmárkája, a Lexus képes
olyan autókat gyártani, amelyek a legszigorúbb meg-
bízhatósági követelményeket is teljesítik. (x)

A már meglévõ osztrák és
szlovén együttmûködés mellett
egy újabb, horvát-magyar kap-
csolat kiépítésén fáradozik a
Magyar Méhészek Egyesülete
Nagykanizsai Szervezete.

– Élnünk kell a hármas határ
adta lehetõségekkel, meg kell ke-
resnünk a szomszédokkal való
együttmûködés módjait – mondta
lapunknak Lipódi László, a kani-
zsai méhészek szakmai szervezeté-
nek vezetõje. – Ez az együttmûkö-
dés nem annyira az üzleti lehetõsé-
gek, sokkal inkább a méh-egész-
ségügyi problémák miatt fontos. A
méhek nem ismerik a határokat,
jönnek-mennek, és  közben beteg-
ségeket is terjeszthetnek. A legve-
szélyesebb betegségek a nyúlós
költés-rothadás és az atka-fertõzés,
ezek óriási károkat okozhatnak a
méhésznek – az elõbbi például el-
pusztíthatja a teljes fiasítást. 

A szomszédos, határ menti te-
rületekrõl való kölcsönös átfertõ-
zõdés elkerülése érdekében fon-
tos tudni, hogy egymás országá-
ban milyen rendelkezések léptek
életbe a méhegészségügy vonat-
kozásában a közelmúltban. Rend-
szeres konzultációk során egyez-
tetnek a horvát, szlovén és az
osztrák kollégákkal, s igyekeznek
összehangolni a védekezést egy-
egy adott betegséggel szemben.
Nem olyan régen került sor a
petriventei polgármester, Kránicz
József közbenjárására egy talál-
kozóra az ottani polgármesteri hi-
vatalban, ahova körülbelül fél-
száz horvát méhész érkezett. 

– Örömmel nyugtáztuk, hogy a
horvát kollégák elismerik a mun-
kánkat. Terveink szerint õsszel
mi utazunk Horvátországba –
mondta Lipódi László. (ha)

Méhész-gondok 2006: tökéletes kezdés a Toyota Europe-nál

Mikro-,, kkis- éés kközépvállalkozásokMikro-,, kkis- éés kközépvállalkozások
FIGYELEM!FIGYELEM!

Az ÖÖnkormányzat rrövidesen vvállalkozói hhitelek 
kamattámogatását hhirdeti mmeg 33 éév iidõtartamra, 

maximum 55%-iig.

KKéérrjjüükk,, ffiiggyyeelljjee aa hheellyyii mmééddiiáátt!!

Gazdaságfejlesztõ KKht.

Forintalapú személyi kölcsön 
1-2 napos elbírálással kezes és fedezet nélkül 
Kölcsön összeg törlesztés futamidõ:
500 000 Ft 13 000 Ft 60 hó
700 000 Ft 17 500 Ft 60 hó
1 000 000 Ft 24 500 Ft 60 hó

T-Mobile arany- és platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
kaphat hitelkártyát, max. 510 000 Ft-os hitelkeret, 

akár 51 napig kamatmentesen!

Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

THM: 16,34–19,11 %
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A múlt hét közepén került sor
az Egészségesebb óvodák hálóza-
tának szakmai napjára, amelyet
az ÁNTSZ szervezett, a helyet és
a bemutatókat pedig az Attila
Óvoda biztosította a szakmai
program számára. 

– Örömmel biztosítottunk helyet
ennek a kezdeményezésnek, hiszen
most elõször került sor olyan prog-
ramra, amely a védõnõk és az óvo-
dapedagógusok együttmûködését
segíti. Remélhetõleg lesz folytatás
is – mondta Kovács Jánosné, az
Attila Óvoda vezetõje. 

– Milyen programokkal várták
az érdeklõdõket?

– Az egészség fogalma össze-
tett: testi, lelki és szociális jól-lé-
tet értünk alatta. Ennek függvé-
nyében szó esett az egészséges
táplálkozásról, illetve annak az
óvodán belüli megvalósítási lehe-
tõségeirõl. A program keretében a
gyerekek gyümölcssalátákat készí-
tettek, illetve termésszobrokat.
Tartásjavító gyógytestnevelés is
szerepelt a programban, a dráma-
szakos kolléganõ pedig szituáci-
ós-játékokon keresztül mutatta be,
mit tehetünk a társas kapcsolatok
fejlesztéséért. Ezt követõen az ér-
deklõdõk bepillanthattak abba,
mit is jelent a hétköznapok szint-
jén az integrált nevelés, hiszen
hallássérült kisgyermekeket integ-
ráló csoport szabad-játék prog-
ramját nézhettük meg. A csoport
másik fele a sószobában szerve-
zett foglalkozást tekinthette  meg. 

– Miért fontos mindez az Önök
intézményében?

– Az ide járó kisgyermekek
több mint fele, hatvan százaléka
étkezési támogatás kap, ami arra
utal, hogy az óvodásaink jelentõs
számban rossz szociális körülmé-
nyek között élnek, így a számukra
elengedhetetlenül fontos, hogy a
gondoskodás, a gondozás és a ne-
velés mellett az egészséges élet-
mód alapjait is megismertessük
velük. 

– Hogyan kapcsolódnak e kör-
be a védõnõk?

– Mi a kisgyermek kezét fogva
nevelünk itt az óvodában, a védõ-
nõ a családban van jelen, hírét
viszi az itt látottaknak, lefordítja
a család nyelvére.

-dé-

Óvodásainkért

RÉGEN…
1998-ban indult útjára Nagykanizsán az önkor-

mányzat kezdeményezésére, a rendõrkapitányság köz-
remûködésével az Útkeresõk – Útvesztõk, egy hét
gyermekeink biztonságáért elnevezésû középiskolai
bûnmegelõzési akadályverseny. Kezdetben minden
középiskolában külön-külön rendezték meg a ver-
senyt, késõbb egy helyszínen, egy héten át összesen
több, mint 70 osztály 2500 diákjának szereplésével.
Már ekkor megfogalmazódott, hogy a vetélkedõt me-
gyei szintre kell emelni, minden zalai középiskola 9.-
10. évfolyama részvételével. Megindult a szervezés,
melynek köszönhetõen 2005. novemberében Nagyka-
nizsán megrendezték a városi fordulót, majd idén
márciusban lezajlottak a versenyek Zalaegerszegen,
Keszthelyen, Zalaszentgróton, Lentiben és Hévízen is.

…  MA …
A városi döntõkön elért eredmények alapján tíz

csapat részvételével került megrendezésre városunk-
ban a „Gyermekeink biztonságáért – Útvesztõk és út-
keresõk” I. Megyei Akadályversenye. Öt helyszínen
folyt a vetélkedés: a HSMK elõtti téren közös csapat-
kép készült, s egy csasztuskát kellett elõadniuk a ver-
senyzõknek. Itt került sor a bátrak próbájára is, ahol a
biztonsági öv védelmezõ szerepével ismerkedhettek
meg a résztvevõk. Ezen az állomáson a közlekedési
szabályok ismerete, a közúti közlekedési balesetek
okai, a leggyakoribb veszélyhelyzetek kerültek terí-
tékre. Az intézményben a rendõri munkához kapcso-
lódva szituációs játékra került sor, a következõ állo-
máson pedig arra voltak kíváncsiak a pontozók,
mennyire jártasak a versenyzõk a határõr- illetve a
rendõr egyenruhákban – sikerül-e összeválogatniuk az
egymáshoz tartozó ruhadarabokat. A fogamzásgátló
szerekrõl, azok helyes használatáról, a szexrõl szóltak
a kérdések egy újabb megállónál, majd ismét szituáci-
ós játék következett, ezúttal egy ügyésszel találkoztak
a fiatalok, s vádbeszédet állítottak össze. Érdekes fel-

adatot jelentett a csapatoknak egy „tekergõ csellengõ”
megtalálása a Deák téren, akit a Csellengõk Házába, a
következõ állomáshelyre kellett kísérniük. A Thúry
György Múzeumba valamint a Bogdán János Közös-
ségi Házba is ellátogattak a versenyzõk, mindkét
helyszínen az adott intézménnyel kapcsolatos kérdé-
sekre kellett a válaszokat megtalálniuk.

A Díjkiosztó Gálán Pulai Viktória táncmûvész
elõadását valamint a Rebel-lion TSE Hipp-hopp
tánc bemutatóját láthatta a közönség, aztán Kiss Bó-
dog Zoltán, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, majd
Teleki László államtitkár köszöntötte a versenyzõ-
ket. Ezt követõen került sor az eredményhirdetésre.
Az együttes közösségi megjelenésért járó díjat a za-
laegerszegi Csány László gimnázium „Csányi Csi-
bészek” csapatának ítélte a zsûri. Harmadik helye-
zést ért el a Batthyány Lajos Gimnázium „Alexa és
a Mókusok” csapata. A képzeletbeli dobogó
második fokára a hévízi Bibó Gimnázium „Vitami-
nok” névre hallgató osztálya állhatott, míg a megyei
verseny gyõztese – így a vándorkupa õrzõje – a
Cserháti SZKI „Wigga” csapata lett. Valamennyi
résztvevõ tanúsítványt kapott, az elsõ három helye-
zett pénzjutalomban részesült.

… JÖVÕRE ÉS AZUTÁN
A tervek szerint következõ évtõl évente rendez-

nek selejtezõket illetve döntõket, váltakozva. Ennek
megfelelõen a „Gyermekeink biztonságáért – Út-
vesztõk és útkeresõk” II. Megyei Akadályversenyé-
re két év múlva, 2008-ban kerül majd sor, a megál-
lapodás értelmében Zalaegerszegen. S hogy a ván-
dorkupán kívül más, a folytatásra inspiráló jelképe
is legyen a hagyományteremtõ szándékkal életre hí-
vott eseménynek, városunk önkormányzata kopjafát
készíttetett, melyet a rendezvény zárásaként dr. Ke-
lemen Marcell jegyzõ adott át a következõ helyszín
képviselõjének. 

-szõlõsi-

Hagyományteremtõ szándékkal

A nagykanizsai hajléktalanok kis százaléka él
rendszeres, munkából származó jövedelembõl, 14
százalékuk érettségizett – derül ki abból a felmérés-
bõl, amit a közelmúltban készített a nagykanizsai
Vöröskereszt. Antal Istvánné, a Zala Megyei Vörös-
kereszt Nagykanizsai Szervezete titkára lapunk ér-
deklõdésére elmondta: a felmérés révén értékes, a fe-
dél nélkül élõkre jellemzõ adatokat tudtak meg. Töb-
bek között anyagi helyzetükrõl, iskolai végzettsé-
gükrõl, egészségi állapotukról kérdezték õket. A fel-
mérésbõl kiderült: a megkérdezetteknek 38,5 száza-
léka rendszeres szociális segélybõl él, 34,6 százalé-
kuk nyugdíjat kap, 16 százalékuk alkalmi munkából,
2,5 százalékuk eseti segélyekbõl, 6,2 százalékuk
rendszeres munkából, míg 3,7 százalékuk munkanél-
küli ellátásból próbálja fenntartani magát. A megkér-
dezettek átlagos havi jövedelme 26.430 forint, 7,4
százalékuk keres 60-70 ezer forint között. A több-
ség, mintegy 33,3 százalék húszezer forint alatti jö-
vedelembõl próbálja túlélni a mindennapokat, 4,9

százalékuk él kevesebb, mint tízezer forintból. A
hajléktalanok több mint 4,9 százaléka tizenöt éve él
otthon nélkül, 16 százalékuk fél, egy éve. A megkér-
dezettek közel 20 százaléka generációs együttélési
nehézségek, 18,5 százaléka válás, 3,7 százaléka pe-
dig túlzott alkoholfogyasztás miatt került az utcára.
A megkérdezettek 6,2 százaléka a lakásmaffia áldo-
zatának vallotta magát. A hajléktalanok 2,5 százalé-
ka börtönbõl való szabadulása, illetve intézeti életé-
nek befejezése miatt került a szabad ég alá. A kani-
zsai hajléktalanok átlag életkora 46 év, majdnem 40
százalékuk az 50-60 év közötti korosztályba tartozik,
21,8 százaléknyi a 30-39 éves, míg 11,5 százalékuk
meglehetõsen fiatal, 18-29 év közötti.

A hajléktalanok iskolázottsága megfelel a társa-
dalmi átlagnak, több mint felük általános iskolai
végzettséggel rendelkezik, tizennégy százalékuk pe-
dig érettségizett. Egészségi állapotukra jellemzõ,
hogy gyakoriak köztük a szív- és érrendszeri, vala-
mint a mozgásszervi megbetegedések. (ha)

Feltérképezték a hajléktalanokat
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A Zrínyi Miklós Általános Iskola és a Zala Megyei
Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet 15. alkalommal
rendezte meg az alsó tagozatosok területi tanulmányi
versenyét 15 iskola 176 tanulójának részvételével.
Olvasásban Bene Barbara (1.o.), Szabó Dániel (2.o.),
Veszelyi Krisztina (3.o.) és Bokán Bianka (4.o.) lettek
az elsõk. Mindhárman a Zrínyi Iskola tanulói. Mate-
matikából Kálovics Milán (Rozgonyi 1.o.) és Gál
Gábor (Hevesi 2.o) gyõztek. A környezet témakör-
ben Bodor Barnabás (3.o.) és Zsirai András (4.o.)
végzett az elsõ helyen, mindketten Bolyais diákok. A
nyelvtan kategóriában Trepess Beatrix (Bolyai 3.o)
és Richter Zsóka (Zrínyi 4.o) nyertek. Németbõl Jak-
abfi Adrienn (Zrínyi 4.o), angolból pedig Pásztor
Patrícia (Bolyai 4.o) végzett az elsõ helyen.

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola har-
madszor rendezte meg a megyei olvasás-szövegérté-
si versenyt az általános iskolák 2-8. osztályos tanu-
lói számára. A megye 34 iskolájából 275 tanuló vett
részt. A versenyen 1-3  helyezést 18 iskola tanulója
ért el. Kanizsai eredmények: 2. évfolyam Erdõs

Márton 2. (Bolyai), 3. évfolyam Horváth György
Márk (Bolyai) és Pap Viktória (Péterfy) egyaránt 2.,
4. évfolyam Dolezsár Izabella (Zrínyi) 2., 6. évfo-
lyam Toperczer Dorina 1., 7. évfolyam Kavcsák Ré-
ka (Kõrösi) 1., 8. évfolyam Tóth Benjamin (Palin)
1., Düh Zsófia (Kõrösi) 2.

A Péterfy Általános Iskola a Zala Megyei Mûve-
lõdési és Pedagógiai Intézettel közösen a névadó
tiszteletére tanulmányi versenyt és mûvészeti vetél-
kedõt rendezett. Mesemondásban Baj Bianka (Zrí-
nyi 1.o.), Horváth Zsófia (Rozgonyi 2.o.), Pintér
Krisztián (Bolyai 3.o.), Roósz Péter (Kiskanizsa
4.o.) lettek az elsõk. A matematikusok között elsõ
helyezést ért el Lukács Borbély Péter (Kõrösi 3.o.).
Magyar nyelvtanból Rátfai Réka (BLG 6.o.), angol-
ból Vezendi Dániel (Zrínyi 8.o.), németbõl Simán
Péter (Zrínyi 8.o.) és Szabó Barbara (Bolyai 8.o)
értek el elsõ helyezést. A „Kedvenc mesém” rajzpá-
lyázaton Vernyel Sára (Palin 2.o.) és a Anik Lídi
(Kõrösi 4.o) lettek az elsõk, közösségi díjat a Kõrösi
és Bolyai Általános Iskola közösségei kaptak.

Diákjaink versenysikerei

„Egyetlen nap egy jó tanár-
ral többet ér ezer nap szorgal-
mas tanulásnál”

Japán közmondás

Magyarországon 1952. jú-
nius elsõ vasárnapja óta kö-
szöntjük a pedagógusokat.

Nem véletlen, hogy a peda-
gógus nap mindig a tanév végé-
hez közeli hétvégére esik. Vala-
mi jelképes van abban, ahogy
az alkotó az alkotás végén egy
pillanatra megpihen és vissza-
néz. Jólesõ érzéssel teheti ezt,
azzal a gondolattal, hogy tudás-
ban több, emberségben erõsebb,
az életben jobban eligazodni tu-
dó diákot bocsát útjára.

A pedagógus a nevelés fo-
lyamatában alkot, tanítványai-
ból elõvarázsolja a maximu-
mot, amire lehet építeni és to-
vább lépni, hogy a gyermek-
bõl harmonikus életet élõ fel-
nõtt váljék. Az építész tudja,
amit gonddal épít, talán évszá-
zadokra megmarad, a tanár
tudja, amit szeretettel és hiva-
tástudattal épít, az örökre
megmarad.  A pedagógus hi-
vatása az, hogy évezredek
kincseit adja tovább egy új ge-
nerációnak. A pedagógus az,
akinek munkája meghatározza
a nemzet jövõjét és a jövõ em-
berét, s amikor meglátja a
gyermek szemében a felcsilla-
nó, talán szóban nem, de a
mosollyal, mozdulattal kifeje-
zett köszönetet, akkor nyu-
godtan mondhatja, nehéz volt,
küzdelmes volt, kölcsönösen
elfáradtunk, de megérte. 

A hajdani és jelenlegi tanít-
ványok nevében a Pedagógus
Nap alkalmából õszinte szív-
vel köszöntök minden pedagó-
gust. Kívánom, hogy munká-
juk legyen továbbra is sikeres,
kísérje Önöket diákjaik és szü-
leik szeretete, megbecsülése.

Litter Nándor
polgármester

Pedagógus
Napra

Tisztelt 
Pedagógusok!

Vendégtanárként második félévét tölti a Batthyá-
ny Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépis-
kolában Christopher Gunn, aki most készül doktori
disszertációjára politológiából. Az Amerikai Egye-
sült Államokból, Connecticutból érkezett fiatalem-
ber – aki az angol nyelv rejtelmeire okítja a kanizsai
fiatalokat – jó pár évvel ezelõtt cserediákként jött a
Batthyányba, s beleszerelmesedett a városba. Ké-
sõbb aztán egy lányba is...

– 1992-ben jártam itt elõször cserediákként – idé-
zi fel a Magyarországgal való kapcsolata kezdeteit
Christopher, akit barátai csak Chris-nek hívnak. –
Elsõ alkalommal kilenc hónapot töltöttem itt, majd
1994-ben jöttem vissza ismét, hogy megkezdjem ta-
nulmányaimat a Közgazdasági Egyetemen. Ezután
otthoni tanulmányaimat is befejeztem, s 1999. ápri-
lisában diplomával a zsebemben megint Magyaror-
szágra jöttem, Budapestre, ahol egy bankban dol-
goztam. Két év után ismét hazautaztam, hogy tavaly
újra Nagykanizsára jöjjek – most nõsültem, itt lakik
a párom. Szeptemberig maradunk itt, ugyanis akkor
megint vissza kell mennem az USA-ba, hogy elkezd-
jem a politológia doktori-képzést.

– Amikor cserediákként elõször jött Magyaror-
szágra, miért pont e kis közép-európai országot vá-
lasztotta, amely ráadásul akkoriban még csak botla-
dozott a demokratikus állammá válás rögös útján?

– Öt ország: Franciaország, Németország, Svájc, Ja-
maica és Magyarország közül lehetett választani, s ab-
szolút a véletlennek köszönhetõen kerültem ide. Jamai-
cába szerettem volna menni, de aztán visszajeleztek,
hogy valamennyi hely betelt, csak Magyarországra jö-
hetek, ha akarok. Persze, ezzel a lehetõséggel is éltem.

– Mit tudott korábban Magyarországról?
– Semmit… Bementem a könyvtárba, kikölcsönöz-

tem térképeket, útikönyveket, igyekeztem minél töb-

bet megtudni az országról, a magyarokról. Közben
derült ki, hogy Nagykanizsa a „célpont”, de sajnos,
a várost nem találtam meg a térképen, csak Nyíregy-
házát. Akkor az amerikaiak többsége alig tudott va-
lamit közép-kelet Európáról, s meglepetés volt szá-
momra, amikor Ferihegyen kiléptem a repülõgép aj-
taján, és vidám embereket, egy pezsgõ világot pillan-
tottam meg. Mi odaát azt hittük, hogy a diktatúra mi-
att itt az egész ország szürke, szomorúak, szegények
és szótlanok az emberek, minden olyan letargikus.
Ehhez képest pont az ellenkezõjét tapasztaltam…

– Milyen kreativitás- és mentalitásbeli különbsége-
ket érzékelt az amerikai és a magyar gyerekek között?

– A magyarországi poroszos típusú és az ameri-
kai oktatási rendszer eltérõségében gyökerezik a kü-
lönbség. Itt azt látom, hogy a tanár bemegy az órá-
ra, a gyerek feláll, majd egész órán azt hallgatja,
hogy mit mond a pedagógus. Nincs kapcsolat a ta-
nár és a gyerekek között, túl nagy a távolság. Ame-
rikában a tanórákon inkább beszélgetünk. Itt túl sok
a lexikális anyag, ott inkább gondolkodni tanítják a
diákokat. Egyébként mentalitásban nincs túl sok kü-
lönbség a magyar és az amerikai gyerekek között: a
tizennyolc éves fiatal itt is, ott is kedvetlenül ücsö-
rög a tanteremben, ha odakint hétágra süt a nap.

– Hogyan tovább az egyetem után?
– Lehet, hogy visszajövök, még nem tudom. Nagyon

érdekel a határon túli magyarság sorsa, identitás-vál-
tozása, elképzelhetõ, hogy Erdélyben e témakört fo-
gom majd kutatni. Kíváncsi vagyok arra, hogy a ket-
tõs állampolgárság kapcsán kiírt voksolás után minek
vallják magukat az erdélyi magyarok, ha Románia is
uniós tag lesz: magyarnak, székelynek, románnak
vagy esetleg uniós állampolgárnak? Ez egy nagy
program lesz majd, de én erre tettem fel az életemet.  

Horváth Attila

Egy amerikai Nagykanizsán
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Mint azt Czupi Gyulától, a fiókkönyvtárat a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házzal közösen
mûködtetõ Halis István Városi Könyvtár igazga-
tójától megtudtuk: a bajcsai városrész bibliotéká-
ja „felfutóban” van. Hamarosan befejezõdik a fi-
ókkönyvtárnak otthont adó kultúrház felújítása,
és a könyvtár ismét rendezett, méltó körülmé-
nyek között várja az olvasókat.

– Már régtõl ebben az épületben mûködött a
könyvtár, s úgy alakítottuk át a bibliotékát, hogy
élni tudjunk azzal a lehetõséggel, amit a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház kínált, amikor
eMagyarország Pontot vitt ki a városrészbe –
mondta lapunknak Czupi Gyula. – Arra törekedtünk,
hogy a „Nagykar” nevû kistérségi rendszerünket ott
is használni lehessen, s az elektronikus és a hagyo-
mányos könyvtári szolgáltatásokat minél szélesebb
nyitvatartási idõben érhessék el olvasóink. Megpró-
báljuk összehangolni a mûvelõdési házzal a prog-
ramjainkat, s én azt gondolom, ebben az együttmû-
ködésben nagy lehetõség rejlik.

– Tavaly kezdõdött el a felújítás, elsõször a villamos
hálózat hibáit javították ki a szakemberek – mondta el
Farkas Tibor, a bajcsai kultúrházat üzemeltetõ Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház igazgatója. – Most a járó-
lapozás, belsõ festés zajlik éppen, s úgy gondolom, a

munkálatok néhány napon belül befejezõdnek. Az elkö-
vetkezõ idõszakban igyekszünk majd minél változato-
sabb programokkal megtölteni a házat.

Polai József, a városrész önkormányzati képvise-
lõje érdeklõdésünkre elmondta: régi óhaja teljesül
Bajcsa lakóinak, amikor megtörténik a kultúrház
felújítása, ami már halaszthatatlanná vált. A képvi-
selõ megjegyezte: bár õ több támogatást tartott vol-
na szükségesnek, azért örömmel fogadta, hogy a
közgyûlés tagjainak többsége belátta, a további ál-
lagromlás elkerülése érdekében most már minden-
képpen kell áldozni a bajcsai kultúrház felújítására. 

Horváth Attila

Megújul a bajcsai fiókkönyvtár

A Múzeum Világnapja alkal-
mából háromnapos ünnepségso-
rozatot rendezett a a Thúry Györ-
gy Múzeum Kanizsán. 

Május 17-18-án az általános
iskolás gyermekek megismerked-
hettek a múzeummal mint intéz-
ménnyel, feladataival, a múze-
umban dolgozó szakemberekkel,
azok munkájával, és a gyûjtemé-
nyekkel. Május 18-án 18 órai
kezdettel a közelmúltban elhunyt
Dr. Kerecsényi Edit múzeumala-
pítóra, múzeumigazgatóra emlé-
keztek családtagok, ismerõsök,
egykori munkatársak és pályatár-
sak. Kötetlen beszélgetés formá-
jában elmesélték a vele kapcsola-
tos történetiket, emlékeiket. Má-
jus 19-én a a Fõ út 5. szám alatti
múzeumépület udvarán kézmû-
vesudvar fogadta a gyerekeket,
ahol többek között nemezelhet-
tek, agyagozhattak és  bõrtárgya-
kat készíthettek.

A Múzeum 
Világnapján

Két jó hírrõl is beszámolt a mi-
nap Sabján Ferenc költõ. A sze-
gedi József Attila Tudomány
Egyetem Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszéke kiadásá-
ban napvilágot látott a „Gyönyörû
nagy vonzalom...”, A Karancs-
hegyi kistáj Mária-kultuszt ihletõ
szerepe címû kiadvány. A kötet-
ben Sabján Ferenc Palóc Olimpo-
szon címû verse is szerepel, me-
lyet dr. Hetény János szerkesztõ
ajánl a palócok szent hegyérõl
szóló összeállításban. A könyvben
részleteket olvashatunk a szemé-
lyes levélváltásaikból is. A kötetet
június 19-én mutatják be a salgó-
tarjáni Balassi Bálint Megyei
Könyvtárban, ahol Horváth István
Radnóti-díjas versmondó elõadá-
sában hangzik el a vers. 

Ugyancsak kikerült a nyomdá-
ból Sabján Ferenc Vers és én cí-
mû válogatás kötete, melyhez
Arany Horváth Zsuzsa újságíró írt
bevezetõ gondolatokat. A verses-
kötetet augusztus 19-én, a hahóti
falunapon mutatják be. 

Gyönyörû 
nagy vonzalom...Megalakulásának 30 éves évfordulóját ünnepelte

május 23-án a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házban mûködõ nagykanizsai Vasutas Nyugdíjas és
Kertbarát Klub. A jubileumi ünnepségen a helyi
nyugdíjas klubok képviselõin kívül érkeztek vendé-
gek Tapolca, Pécs, Székesfehérvár, Sopron, és
Letenye nyugdíjas klubjaiból is. 

A megjelenteket Litter Nándor polgármester és
Horváth László, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Or-
szágos Szövetségének elnöke köszöntötte. A klub
történetét Balogh István elnök idézte fel: a klub
1975-ben alakult meg 20 fõvel. Kulturális, ismeret-
terjesztõ és orvosi elõadásokat szerveztek, a kirán-
dulások alkalmával bejárták az ország nevezetes tá-
jait, amelyekhez a Pályafenntartási Fõnökség és a
Sportkör térítésmentesen biztosította a buszokat,
ami sajnos ma már  nem így van. Egy évvel késõbb,
az országban az elsõ vasutas körként, a kertészke-
dést kedvelõ emberek 25 fõvel megalakították a
Kertbarát Klubot. A kör tagjai képezték magukat,
szakelõadókat hívtak meg, és szép eredményeket ér-
tek el a helyi és országos termékkiállításokon és a
borversenyeken. Közben a klub tagjaiból megala-
kult a Zöldmezõ zenekar. Meglátogatták egymás
szõlõhegyét, fõztek, énekeltek, zenéltek, jól érezték
magukat. Idõközben a nyugdíjas klub bomladozni
kezdett, majd a két társaság egyesülésével megala-
kult a Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub. A jó
hangú és énekelni szeretõ tagokból pedig 1999-ben
létrejött a Kodály Zoltán Vasutas Nyugdíjas Ének-

kar, Táncos Laura karvezetõ irányításával. 2002
õszén Balogh Istvánt kérték fel a klub vezetésére.
Az akkori 65 fõs létszámuk 107-re növekedett. A
klub tagja a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi Szervezetének és a Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének. Indokolt esetben az érdek-
védelmi szervezettel közösen, javaslatot tesznek
rendkívüli nyugdíjemelésre. A klubszövetség révén
szervezik a tagok üdültetését és intézik az üdültetési
csekk igénylést. Egészségük megõrzése érdekében
orvosi elõadásokat szerveznek és meglátogatják a
gyógyfürdõket. Sajnos erre az idén már nem kaptak
támogatást. A megemlékezést követõen közös ebéd,
majd zenés-táncos délután zárta a napot.

30 év a vasutas nyugdíjasokért
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A családi vállalkozásként mûködõ Fa-mester Kanizsa Kft. két
évvel ezelõtt költözött az Ipari Parkba.  A 15 éves szakmai tapaszta-
lattal és szakmai múlttal rendelkezõ társaság tulajdonosai egyrészt a
város kedvezõ ajánlata, másrészt a cég mûködése szempontjából az
elõnyösebb földrajzi elhelyezkedés miatt választották az Ipari Park
területét. A cég 9 fõvel mûködik. 

Teljes körû épület- és bútorasztalosipari munkákat vállalnak. A
megrendeléseknek megfelelõen, elsõsorban a lakosság igényeit elé-
gítik ki az asztalosipar minden területén. Gyártanak konyhabútoro-
kat, szobabútorokat, lépcsõket, kapukat, kerítéseket, balkonokat.
Mintegy 100 féle balkon-, kerítéselem és esztergált oszlop közül le-
het választani a lépcsõfeljárók kialakításához. Többféle színû és for-
májú kerti pavilonok gyártásával is foglalkoznak. A jövõben „fölfe-
lé” kíván terjeszkedni a vállalkozás. A lapos tetõs üzemépület fölött
alakítják ki a termékválasztékot felvonultató bemutatótermet. 

Bármilyen kéréssel, igénnyel fordulhat a lakosság a Fa-mester
Kanizsa Kft-hez, ami fából készülhet, õk teljesítik. (X)

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja elõírja az önkormányzat számára,
hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékességi területén, és
arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a lakosságot.

Az ÁNTSZ vizsgálatai alapján az egyes környezeti elemekkel kap-
csolatban az alábbi megállapítások tehetõk.

Légszennyezettség: Nagykanizsa levegõtisztasági szempontból nem tar-
tozik az erõsen szennyezett levegõjû városok közé. Nagykanizsán 3 pon-
ton történik a légszennyezettség mérése ipari, belvárosi és zöldövezeti mé-
rõhelyeken. A mért adatokból megállapítható, hogy a belvárosban a közle-
kedési terhelésbõl származik légszennyezés. Hulladékgazdálkodás: Nagy-
kanizsán és környékén a települési szilárd hulladékok rendszeres gyûjtése
megoldott. Visszatérõ problémaként jelentkezik az illegális hulladéklera-
kók felszámolása. A csatornázatlan területek mielõbbi csatornázása szük-
séges. Vízhigiéne: Az elvégzett részletes kémiai vizsgálati eredmények
alapján a szolgáltatott víz toxikus fémet, peszticidet, egyéb mikroszen-
nyezõdést nem tartalmaz. Az alacsony fertõtlenítõszer-szint miatt a klóro-
zási melléktermékek mennyisége sem jelentõs. Arzén, nitrát, nitrit szeny-
nyezés nincs. A fluor tartalom a kívánatos szint alatt van. Megállapítható,
hogy településünkön az ivóvíz minõsége jó és stabil, bakteriológiai illetve
kémiai komponensek tekintetében is. A Csónakázó tó továbbra sem tarto-
zik a természetes fürdõk közé, szabad strandként nem üzemel.  A városi
strandon elkészült a vízvisszaforgatóval ellátott új gyermekmedence, ami
higiéniai szempontból jelentõs elõrelépést jelent. Zöldterületek karbantar-
tása: A város zöldterületeinek, különösen a belvárosban, rendszeres ka-
szálása megoldott, a városból kivezetõ utak, illetve a hegyi utak mentén a
kaszálás nem megoldott. Nõtt a parlagfû-érzékenységbõl eredõ megbete-
gedések száma, ami nagyrészt arra vezethetõ vissza, hogy a parlagon ha-
gyott területek parlagfû-mentesítése, rendszeres kaszálása nem megoldott.

Környezeti állapot 2005.

Nagykanizsa, 2006. június 16 – 17.
Tisztelettel meghívjuk Önt, Családját és ismerõseit a hagyományte-

remtõ szándékkal megrendezett Thúry György Históriás Napok színes,
változatos programjaira. Ebbõl az alkalomból kvízt hirdetünk, az kér-
désekre várjuk a helyes válaszokat.

1. Ki volt a Kanizsai vár kapitánya a mohácsi vész után?
2. Kit nevezett ki Ferdinánd 1542-ben Kanizsa várparancsnokává?
3. 1566-ban ki volt az a kanizsai várkapitány, aki Zrínyi Miklós se-

gítségével megvédte várát Arszlán basával szemben?
4. Mikor lett várkapitány Kanizsán Thúry György?
5. Mikor került török kézre Kanizsa vára?
6. Ki volt a vár elestekor a várkapitány?
7. A török hódoltság idején ki volt a vár elsõ török ura?
8. Mikor hunyt el Zrínyi György, aki egy ideig a vár kapitánya volt?
9. Ki akadályozta meg 1663. szeptemberében, hogy a török az ösz-

szerabolt kincseket Kanizsáról Konstantinápolyba szállítsa?
10. Hogy nevezték Zrínyi Miklós légrádi várát?
A helyes megfejtõk között kisorsolunk 10 db a Thúry György Históri-

ás Nap alkalmából készített bögrét, 5 db Kanizsa várat ábrázoló met-
szet reprintet, a fõdíj pedig 1 db Nagykanizsai monográfia No.2. kötet.
A megfejtéseket 2006. Június 13-ig várjuk e-mailen a jasso_las-
zlone@nagykanizsa.hu vagy levélben a Polgármesteri Kabinet (Erzsé-
bet tér 7. II. em. 12.) címére. Nagykanizsa MJV

Thúry György Históriás Napok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagykanizsa, Sze-
keres J. u. 2-8.) nyilvános versenytárgyaláson bérleti formában 4 év
határozott idõtartamú üzemeltetésre kiadja a kórház területén mûködõ
büfét berendezései tárgyaival együtt.

A kikiáltási ár: 100.000 Ft + áfa. A nyilvános versenytárgyalás helye:
a kórház C épület tanácsterme. Ideje: 2006. június  15-én 10 óra. A ver-
senytárgyalás részvételi feltétele: 90 napnál nem régebbi igazolás, hogy a
pályázónak nincs adó- és járuléktartozása; vállalkozói igazolvánnyal
vagy cégbírósági bejegyzés kivonatával igazolni kell a büfé üzemeltetés
jogosultságát; 100.000 Ft letétbe helyezése a kórház pénztárába.

A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helye-
zése a kórház pénztárába. A szerzõdést a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága hagyja jóvá. A pályázattal kapcso-
latos bõvebb felvilágosítást Papp Péter gazdasági igazgató (93-502-091) ad.

Versenytárgyalás

Lehet, hogy az idõjárás még nem a nyári arcát mutatja, ám a nap-
tár lassan júniusra fordul, s a kanizsai strand is megnyitja kapuit.
Mint Czoma Pétertõl az uszodát üzemeltetõ gazdasági társaság
ügyvezetõjétõl megtudtuk, június 3-án nyit a strand, s onnantól
naponta reggel kilenctõl este hétig várják majd a fürdõzni vágyókat.
Az uszoda nyitva tartása még két hétig – igazodva a tanév rendjéhez
és az úszásedzésekhez – változatlan marad, majd a vakáció kezde-
tével a fedett részben is áttérnek a nyári „menetrendre”.

SZOMBATON NYIT A STRAND



Június 99. ppéntek

Június 88. ccsütörtök

Június 77. sszerda

Június 66. kkedd

Június 55. hhétfõ

Június 33. sszombat

Június 44. vvasárnap

06:30 Krónika 06:53 Nyugati ré-
gió 07:20 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 08:10 Adjuk ma-
gunkat 08:20 Krónika 08:30 Há-
lózat TV 18:00 Természetfilm
18:25 Adjuk magunkat 18:35
TV mozi 20:05 Természetfilm 

06:30 TV mozi 07:50 Adjuk ma-
gunkat 08:00 Magyarország tájai
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08:30 Hálózat 17:00 Háló-
zat TV 18:00 Magyarország tájai
18:15 Adjuk magunkat 18:25 Tv
mozi 20:05 Sajt 20:30 Hálózat TV 

06:30 Tv mozi 07:10 Sajt 08:30
Lapozó 17:00 Hálózat TV 17:30
Lapozó 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:17 Jelkép - adventista 18:27
Hírösszefoglaló 18:30 Lapozó
19:00 Krónika 19:14 Természet-
film 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Regionális magazin
20:30 Hálózat TV 

06:30 Krónika 06:42 Hangos - la-
pozó 06:52 Természetfilm 07:19

Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Regionális magazin 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
08:30 Lapozó 17:00 Hálózat TV
17:30 Lapozó 18:00 Krónika
18:13 Mese 18.18 Jelkép - katoli-
kus 18:28 Hírösszefoglaló 18:30
Hangos - lapozó 19:00 Krónika
19:13 Házban ház körül 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Természetfilm 20:30 Háló-
zat TV

06:30 Krónika 06:42 Hangos - la-
pozó 06:52 Házban ház körül
07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 Természetfilm
08:10 Adjuk magunkat 08:20 Kró-
nika 08:30 Lapozó 17:00 Hálózat
TV 18:00 Krónika 18:14 Mese
18.17 Jelkép - evangélikus 18:27
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika
19:14 Természetfilm 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
Házban ház körül 20:30 Hálózat
TV 

06:30 Krónika 06:42 Hangos - La-
pozó 06:53 Természetfilm 07:19
Jelkép - evangélikus 07:30 Krónika
07:42 Házban ház körül 08:08 Ad-
juk magunkat 08:19 Krónika 08:30
Lapozó 17:00 Hálózat TV 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép -
református 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika  19:14 K'arc - kultu-
rális magazin 19:40 Adjuk magun-
kat 19:50 Krónika  20:00 Termé-
szetfilm 20:30 Hálózat T 

06:30 Krónika 06:42 Hangos -
lapozó 06:53 K'arc 07:19  Jelkép
- református 07:30 Krónika
07:42 Természetfilm 08:08 Ad-
juk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Hálózat TV 17:30 Regio-
nális magazin 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katoli-
kus 18:28 Hírösszefoglaló 18:30
Lapozó 19:00 Krónika 19:14 Re-
gionális magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
K'arc - kulturális magazin 20:30
Hálózat TV 
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A Szeretem Kanizsát akciócsoport újabb programjának lehettek ak-
tív résztvevõi az érdeklõdõk a Halis István Városi Könyvtárban. Elõ-
ször a lapunk által is közzétett és visszaküldött közel négyszáz kérdõív
elõzetes értékelésére került sor. Tóth Tihamér elmondta, a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a városlakók belsõ kommunikációjuk során –
vagyis a városról egymás között folytatott beszélgetésekben – negatív,
rossz véleménnyel vannak lakóhelyükrõl, míg a külsõ kommunikáció-
ban, a jó értelemben vett lokálpatriotizmus valósul meg, vagyis az itt
lakók ezekben az esetekben büszkék a városra. Az örök Zalaegerszeg-
Kanizsa ellentétre utaló kérdésre adott válaszok jól mutatják, hogy a
beidegzõdés nem változott, a válaszadók több mint fele, 57,4 százaléka
ma is úgy érzi, az egerszegiek élnek jobban.  

A kérdõív kitöltõi elégséges és közepes szintûre értékelték a város-
vezetés munkáját. A Szeretem Kanizsát akciócsoport fórumain már
korábban is szó esett arról, hogy nem a központi költségvetés támoga-
tására kellene feltétlen várni az itt lakóknak, hanem ötletekkel, kapcso-
lati tõkével, odafigyeléssel megvalósítani a dolgokat, illetve segíteni a
döntéshozókat. A kérdõív válaszadói a munkahelyteremtést, az ipari
park fejlesztését, a turizmust tartják a legfontosabbaknak. A válasz-
adók jelentõs hányada véli úgy, az autópálya megépítését követõen be-
fektetõk jönnek a városba, tehát visszaigazolódik az a kommunikáció,
amely ennek a kérdésnek kapcsán évek óta mûködött a városban. A
válaszadók is a kis- és középvállalkozások támogatásában látják a jö-
võt. Többen szóvá tették, hogy bár szép város a miénk, s vannak mû-
emlékeink is, szép az épített környezet, ám sajnos sok minden vár fel-
újításra. Az akciócsoport felvette a kapcsolatot a pécsi egyetemmel és
a következõ szemeszterben százhúsz diák dolgozik majd azon, hogy
egyedi terveket készítsenek a város számára. A válaszadók jelentõs
százaléka tarja fontosnak a forgalomcsillapított belvárost, s ezért akár
a kerékpáros közlekedést is vállalja. A rendezvények kapcsán elhang-
zott, hogy a sok különbözõ rendezvény helyett legyen kevesebb, de
azok jobban átgondoltak legyenek. 

A kérdõívek kiértékelését követõen került sor az ötletbörzére, ahol
bárki, bármire javaslatot tehetett. Itt hangzott el, hogy fel kellene építeni
Kanizsa Várát, amelyet aztán szállodaként, wellness központként  vagy
élményparkként hasznosíthatnánk. Javaslatként hangzott el, hogy a gye-
rekekkel meg kellene ismertetni a város múltját, hogy az osztályfõnöki
órák egy részét helytörténeti ismeretek átadására kellene fordítani. Ja-
vaslatként hangzott el a város-dala, amely népszerû slágerként, mint ter-
mék javítaná az itt élõk hangulatát, erõsítené a városhoz való kötõdést is.
Többen javasoltak a Csónakázó-tó és a Sétakert mielõbbi hasznosítását,
mások a szakképzés átalakításában komoly lehetõséget láttak. Javaslat-
ként hangzott el egy termálfürdõ létrehozása, a panelek élhetõbbé tétele.
Bírálták a város kirakatait, javasolva egy nívó-bizottság létrehozását. A
legkülönfélébb ötletek felvetését követõen a jelenlévõk közösen válasz-
tották ki azokat, amelyek továbbgondolásra érdemesek. (-dé-)

Nagy Kanizsai Ötletbörze

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448
Akkreditált Felnõttképzési

Intézmény, Akkreditált prog-
ramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

TANFOLYAMAINK:
június 6. 16 hétközi
június 19. 8.30 délelõtti gyorsított
június 19. 16.30 délutáni gyorsított

személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban 70 %-os elméleti
kedvezménnyel. 

Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket,
hogy 2006. június 1-tõl új helyre köl-
töztünk a Hevesi Sándor Mûvelõdési

Ház felújítása miatt.
Új címünk: Nagykanizsa,

Zárda út 2. 
(Bányászpálya fölött)
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Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház épí-
tésére is alkalmas, 40 %-a beépíthe-
tõ! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072 

Mórichelyi hegy elején kis
szõlõ, kis házzal eladó. Érd.: 93-
323-737, 20-371-6065 (5886K)

Borsfán (letenyei, bázak-
erettyei termálfürdõhöz közel) 90
m2-es, kisebb felújításra szoruló
családi ház közös udvarban, erdõ-
vel, 5 millió Ft irányáron eladó.
Érd.: 30/9130-043, 18 óra után:
93/329-544. (5852K)

Palinban 150 m2-es családi
ház + építési telek eladó. Érd.:
70-530-8513 (5856K)

Ûrhajós utcában aknás garázs
eladó. Érd.: 70-530-8513 (5857K)

Platánsoron egyszobás, 35 m2-
es, földszinti, egyedi fûtéses la-
kás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5872K)

Csónakázó tónál Látóhegyen te-
lek pincével eladó. Érd.: 93/325-
759 

Zalaegerszegtõl 20 km-re
Becsvölgyén tanya sürgõsen el-
adó. 5500 m2 elkerített terület,
összkomfortos családi házzal,
melléképületekkel, gyümölcsös-
sel. Irányár: 4,9 millió ft. Érd.:
20/45-46-584

Csótónál a Látóhegyen 672
négyszögöl terület, épülettel
(konyha, szoba, kamra, pince,
gazdasági épület) eladó. Tel.: 20-
379-7719 (5877K)

Ipari Parkban 405 m2 közmû-
vesített területen hangár eladó
vagy bérbeadó, akár megosztva is,
több vállalkozónak. Érd.: 30/281-
4843, 30/631-0282 (5878K)

Kiskanizsán 3 szobás családi
ház, gazdasági épületekkel, 776
m2-es telken sürgõsen eladó.
Irányár: 14,1 millió Ft. Tel.:
93/319-565 (5883K)

Nk-án a Munkás utcában IV.
emeleti, másfél szobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Tel.: 30/3651-654, 30/2025-943
(5890K)

Kendlimajorban falusi ház
szép telekkel eladó. Érd.: 20-519-
5305, 30-641-4780 (5891K)

Belvárosban I. emeleti, két-
szobás, bútorozott lakás irodá-
nak, lakásnak kiadó. Kaució

szükséges! Érd.: 30/635-1230
(5892K)

41 m2-es üzlet-iroda az új Vá-
roskapu Lakóparkban öltözõvel,
zuhanyzóval, garázzsal egyben
vagy külön-külön, hosszú távra
bérbeadó. Érd.: 30/2044-556,
30/4540-529, 93/313-271
(5879K)

20.000 Ft-ért eladó egy Tra-
bant kombi 1986-os, mûködõké-
pes, korának megfelelõ állapot-
ban, lejárt mûszakival. Extrák: te-
tõcsomagtartó, sportkormány, új
gumik és új akkumulátor. Érd.:
20/3327-927 

170 literes prés újszerû állapot-
ban eladó. Érd.: 30/448-6072

Fõnixpálma, kaktuszok el-
adók! Érd.: 93/312-996 (5884K)

Vágásérett erdõt, gyérítést, ki-
termelt és mindenfajta fát vásárol-
nék. Tel.: 30/953-0053 (5885K)

140 literes betonkeverõ eladó
28.000 Ft-ért. Tel.: 30/813-0000
(5893K)

Számítástechnikai szakta-
nácsadás, hardver-szoftver kar-
bantartás azonnali kiszállással.
Érd.: 30/6500-494

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készí-
tését, betûvésést, régi sírok tisztí-
tását, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65.
Tel.: 06-93-333-449, 06-70-511-
7863 (5641K)

Személyi hitelek, hitelkártyák,
jelzálog hitelek, akár jövedelem-
igazolás nélkül is, gyors, díjmen-
tes ügyintézés. Érd.: 20/263-9870
(5845K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 20-510-2723 (5870K)

Csinos, harmincas hölgy egy
gyermekkel keresi társát intelli-
gens, jó humorú, hasonló korú
férfiban. Leveleket a Szerkesztõ-
ségbe várok “Tavasz” jeligére.

APRÓHIRDETÉS
Az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület és a Dr. Mezõ Ferenc

Olimpiai Baráti Kör szervezésében rendezték a IV. Országos Sporttör-
téneti Vetélkedõt május közepén Budapesten. A zsûri: Dr. Hencsei
Pál, M. Nagy József, Németh Nyiba Sándor, Surányi Péter „Labdarúgó
VB-k története” témakörben választotta ki az országos legjobbakat. A
nagykanizsai Kis János az elõkelõ harmadik helyen végzett egyéniben.
Zala megye csapata ( Kis János, Schmidt Zsolt, Ság László, Farkas
Valter, Vásárhelyi Tamás) lett az országos bajnok.

Egyéni harmadik

Május 13. szombat – Utánpótlás Bajnokság NB II. U 19 korosztály-
ban Barcs – NTE 1866 MÁV 2-2 (1-1). Góllövõk: Burucz (2). U 17
Barcs – NTE 1866 MÁV 1-10 (0-3). Góllövõk: Szalai (5), Takács (2),
Nagy T., Babati, Balogh. U 15 korosztály NTE 1866 MÁV –
Kaposvölgye 22-0 (8-0). Góllövõk: Mavolo (8), Földesi (5), Spolár G.
(2), Németh (2), Papp Sz., Husz, Rákhely, Nagy R., Kovács B. U 13
NTE 1866 MÁV – Kaposvölgye 12-1 (4-0). Góllövõk: Erdõs (6),
Vlasics (4), Novák, Grabant B.

Május 14. vasárnap – Megye II. osztály Déli csoport. Felnõtt mérkõ-
zés: Gelse – NTE 1866 MÁV 0-4 (0-2). NTE 1866: Kovács – Farkas,
Mutter (Magyar), Balázs, Piecs (Mercigány) – Visnovics, Fekete, Bu-
dai, Burucz – Babai, Péntek. Edzõ: Iványi Lajos.

A sportszerûen küzdõ hazai csapat ellen ilyen arányban is megérdemel-
ten nyert a vendég csapat, aki ezzel a gyõzelmével megnyerte a bajnoksá-
got. Az NTE 1866 csapata a Megye II. osztály Déli csoportjának bajnoka. 

Tartalék mérkõzés: Gelse – NTE 1866 1-4 (0-1). Góllövõk: Tóth R.,
Nagy T., Ujvári, Benkõ. Jók: Lenner, Nagy T., Somogyi, Ujvári. 

Foci-foci-foci

A Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet sportolói az elmúlt idõ-
szakban egy regionális, illetve egy nemzetközi versenysorozat elsõ ál-
lomásán vettek részt. Április 30-án Keszthelyen került sor a Dunántúli
Regionális Kupa I. fordulójára, ahol Pécs, Balatonfüred, Szászvár,
Keszthely, Zalaegerszeg, Hévíz, Nagykanizsa Csapatai lég és robbanó-
fegyveres pisztoly és puska versenyszámokban mérték össze tudásukat
5 fordulón keresztül. Nagykanizsai eredmények. Sportpisztoly 20 lö-
vés: 1. Sinkovics Róbert 187 kör. Kispuska ffi fekvõ 30 lövés: 2. Ober-
maier Nándor 279 kör, 3. Szobolics János 278 kör, 5. Horváth Károly
274 kör. Kispuska nõ fekvõ 30 lövés: 1. Soós Edit 269 kör. Légpuska
nõ 20 lövés: 1. Soós Edit 161 kör. Légpuska serdülõ 20 lövés: 1. Racs-
kó Tímea 173 kör. Légpisztoly 20 lövés: 5. Sinkovics Róbert 183 kör.
Szabadpisztoly 20 lövés: 3. Sinkovics Róbert 163 kör. 

Május 14-én szintén Zalaegerszeg adott otthont a Szlovén MK Liga
nemzetközi Lövészverseny I. fordulójának. A több fordulós verseny,
szlovén és magyar helyszíneken zajlik és kimondottan kispuska ver-
senyszámban (50 m, fekvõ testhelyzetben). Kiváló nagykanizsai ered-
mények születtek a 10, 3-3 fõs csapat részvételével rendezett verse-
nyen. Férfiak: 1. Horváth Szilárd 275 kör, 4. Horváth Károly 270 kör,
9. Szobolics János 258 kör. Nõk: 1. Papp Józsefné 272 kör. Csapat: 1.
Nagykanizsa PSLE 272 kör (Horváth Sz. Horváth K. Pappné).

Pontosan a célba

Kanizsa KK DKG EAST – MEAFC 106 – 87 (28-23, 26-17, 19-29,
33-18). Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Dr. Magyari, Németh S. Kanizsa
KK : Sági 25/3, Beck 17/3, Ács 4, Murvai 12/3, Millei 12. Csere: Becze 21/6,
Babócsai 11/6, Kovács, Kiss 4, Benk. Edzõ: Silló Zsolt. Az NB I/B-s kosár-
labda mérkõzésen a vendég miskolciak kezdték jobban a találkozót. Az-
tán pontosabbá váltak a hazai támadások és a védekezés is hatékonyabb
volt. A harmadik negyedet leszámítva megérdemelten nyertek. 

Megérdemelten
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Rinyamenti KC – Nagykanizsai IZZÓ SE 30-30 (17-12)
Nagyatád, 450 nézõ. Játékvezetõ: Andorka, Hucker
IZZÓ SE: Loncariæ – Pálos (4), Kiss G. (10/1), Musits (1), Ányos

(4), Kiss J. (4), Sasvár (6). Csere: Dolezsár (kapus), András (1), Tom-
pek, Jáger, Farkas, Nagy, Gál. Edzõ: Tóth László

Szombaton az NB I/B-s bajnokság 3. helyén álló nagyatádi
RINYAMENTI KC vendégeként lépett pályára az IZZÓ SE férfi kézi-
labda csapata. A mérkõzés esélyese a négy korábbi válogatott játékost
(Gulyás István, Zsigmond György, Török Lajos, Horváth Attila) felvo-
nultató hazai együttes volt. A kanizsai fiúk szebbnél szebb támadáso-
kat vezettek, a befejezésbe azonban rendszeresen hiba csúszott. A má-
sodik félidõ elején a hazaiak még jobban elhúztak riválisuktól. A
kanizsaiak az eddig általában csereként pályára lépõ Sasvár Zoltán és
az átlövõ Kiss Gergely vezérletével megkezdték tetemes hátrányuk le-
dolgozását. Szinte minden támadásukat góllal tudták befejezni. A befe-
jezés elõtt õt perccel sikerült is az izzós fiúknak az egyenlítés. 

Nagy iramú, látványos, változatos és fordulatokban bõvelkedõ mér-
kõzést láthatott a szépszámú közönség. 

Bravúros pontmentés!

Az Avantgarde Kanizsa nõi labdarúgó egyesület tagjainak az õszi-
tavaszi fordulókból álló megyei megmérettetésen az utóbbi években
sikerült lépésrõl-lépésre, egyre feljebb tornázni magukat a tabellán. A
kezdetekben az 5. helyrõl indultak, majd 2. helyezettként végeztek a
bajnokságban. 2004-ben a megye legjobb nõi futball csapatának bizo-
nyultak, maguk mögé utasítva 11 labdarúgócsapatot. Tavaly ezüst-
éremmel büszkélkedhettek, idén az aranyéremért küzdenek szomba-
tonként az Avantgard-os lányok. Az õszi fordulókat követõen egy ve-
reséggel és egy döntetlennel az elsõ helyrõl várták a folytatást április-
ban. A tavaszi szezon elsõ mérkõzésén a kanizsaiak 4:1 arányban
nyertek Szentgyörgyvölgyön, majd Gutorfölde csapatát gyõzték le
1:0-ra itthon. Az ezt követõ 14. forduló sorsdöntõnek bizonyult, hi-
szen Zalaszentgróton vendégeskedtek a mieink. Az elõjelek nem bi-
zonyultak túl jónak, hiszen az elõzõ mérkõzésen térdszalag szakadást
szenvedett csatárt nélkülözniük kellett. Küzdelmes mérkõzésen a ven-
dégek nyertek 2:1 arányban, így azóta a tabella elsõ helyét az Avant-
garde Kanizsa labdarúgó csapata foglalta el 3 ponttal megelõzve
Zalaszentgrót gárdáját. A hazaiaknak a következõ fordulókban is si-
került a 3-3 pont megszerzése, így már csak 4 mérkõzés és bajnokcsa-
patot ünnepelhet városunk.

Lépésrõl-lépésre

A Kanizsa Diákkosárlabda Klub jóvoltából a labdajátékokat kedvelõ
apróságoknak a nyáron sem kell unatkozniuk, hiszen a klub edzõi
kosárlabda iránt érdeklõdõk számár nyári napközis tábort szervez. Az
általános iskolás lányoknak nem is kell sokat várni az együttlétre,
hiszen az egyhetes összejövetel egybõl a vakáció kezdetével, azaz
június 19-23. között kerül megrendezésre. A tábornak – mely közép-
pontjában a kosárlabdán és egyéb más sportokon kívül a strandolás,
videózás és a számtalan játékféle áll – a Hevesi Sándor Általános Isko-
la ad otthont. A szervezõk azokat várják, akik aktívan és izgalmasan
szeretné kezdeni a vakációt! Érdeklõdni Kovács Magdolnánál lehet a
30-913-7197-es számon.

Aktív és izgalmas vakáció!

Május közepén rendezték meg az Látványtánc Bajnokság országos
döntõjét, ahol a nagykanizsai Szan-Dia Fitnes Center növendékei
nagyon szépen szerepeltek, tudtuk meg Vágó Lászlóné edzõtõl. A
csapatok összesen három aranyat, három ezüstöt, három bronzérmet,
három negyedik helyet és két ötödik helyet tudhatnak a magukénak. A
gyermek A csoportban a pom-pomos formáció elsõ lett, második
helyen végzett az „egy kis vidámság”-elnevezésû formáció, és har-
madik lett a „kék-ezüst”-fantázia. A juniorok A csoportjában, az akro-
batikus látványtánc egyéni viadalában elsõ helyen végzett Hetési Vio-
letta „Keleti varázs” címû produkciójával, harmadik lett Magyar Dóra
a „Coca-cola lány”-nyal. A formációk versenyében az „Irány Hawai”
címû produkció lett a második. A felnõtt A csoportban ezüstöt kapott
Vágó Alexandra „Latin mix”-e, harmadik lett a „Mix” címû formáció
és negyedik helyen végeztek a „Dögös csajok”. 

Éremesõ a döntõn

Múlt heti számunkban a Bringás Klub 2.0. (A Spinning Club)
reklámriportunkban kitértünk arra, milyen feltételek között szerez-
heti be az általuk forgalmazott termékeket a cég. Sajnos tévesen je-
lent meg, hogy bármiféle elõnyt élveznének a beszerzéseknél. A
tény ezzel szemben az, hogy ugyanolyan szigorú üzletpolitikai meg-
ítélés alá esnek, mint bármely más partnercég. Elnézést kérünk azon
vállalkozóktól és magánszemélyektõl, akik e téves információ miatt
joggal érezhették hátrányban saját tevékenységüket, vagy emiatt er-
kölcsi káruk keletkezett.

PAPP SIMON ÚTJÁN
A Magyar Kõolaj- és Földgázbányászat bölcsõjének területén telje-

sítménytúrákkal emlékeznek a régmúlt olajos helyszíneire. A különbö-
zõ távolságú (10-20-30-40 km), gyönyörû tájakon túraútvonalakat je-
lölnek ki. A túrák idõpontja június 10. Nevezési díj: 300 Ft. Nevezés a
Bázakerettyei Mûvelõdési Házban az induláskor: 7 órától 9 óráig. To-
vábbi információt kaphatnak a 93-348-025-ös telefonszámon.

Marcali VSZSE – NTE 1866
MÁV  31 – 23 (14-10). Marcali,
150 nézõ. Játékvezetõ: Babity,
Palkovits. NTE: Pánczélné – Gom-
bor 3, Tóth K. 2, Pintér 2, Kis 4,
László 8, Hohl 2. Csere: Nyakas (ka-
pus), Juhász 2, Ruzsa,  Marton.
Edzõk: Deregi László, Ányos József.

A papírforma szerint kezdõdött a
mérkõzés, a kanizsai lányok hiába
dolgoztak ki jobbnál-jobb helyzete-
ket, a befejezéssel adósak maradtak.
A 20. percben már 12-3-ra vezetet-
tek. Ekkor sikerült átszervezni az
NTE sorait, következtek László
Renátáék percei, már nem csak a vé-
dekezésre ügyeltek, hanem a táma-
dásaik is hatékonyak, s fõleg ered-

ményesek voltak.  A félidõ végére 4
gólos maradt csupán a marcaliak
elõnye.

Szünet után tovább küzdöttek
Gombor Ágiék, bár adódtak hibák,
de tudatos volt a játékuk és ezt Lász-
ló, Kis Melitta góljai és az ered-
ményjelzõ is mutatta: 2 gólra feljöt-
tek, riadalmat okozva az ellenfélnek.
Ezt követõen érthetetlenül, sorra
küldték ki 2 perces kiállításra a kani-
zsai lányokat a  játékvezetõk. A
helyzeti elõnyt kihasználva a marca-
liak tovább növelték elõnyüket. An-
nak ellenére, hogy idõnként érkezett
egy-egy szép gól a vendégektõl is,
végül a házigazdák egyértelmûvé
tették a mérkõzés eredményét.

Papírforma vereség
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Nyári intenzív tanfolyamok
30 + 10 %* kedvezménnyel a

DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
Államilag minõsített nyelvi képzések!

június 26 – július 21-ig, és
július 24 – augusztus 18-ig,

kezdõ, álkezdõ, középhaladó, haladó,
és nyelvvizsgára felkészítõ szinten

ANGOL és NÉMET nyelvbõl, 
vizsgáztató tanárok vezetésével!

– 30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
– INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
– INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérõknek!
– GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
– KEDVEZÕ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetõség!

Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében

SZEREZZEN BIZTOS NYELVTUDÁST 
NYELVVIZSGÁT EGY NYÁR ALATT!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413 ; 30 / 400 52 53

E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu

OM reg.sz.: 20-0129-04
Akkred. sz.: 0584

* +10% kedvezmény csak június 6-ig történõ beiratkozás esetén!

Öngyújtó 20 Ft
Bolero italpor 38 Ft
Kinder tojás 119 Ft
500 gr-os nápolyi 199 Ft
Bomba energiaital 179 Ft
Nescafe 3in1 10db 299 Ft
Completta 279 Ft
Toffefee 299 Ft
Raffaello T15 499 Ft
400 gr-os jégcsoki 399 Ft

500 gr-os csokiparány 399 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os tortabevonó 399 Ft
500 gr-os tábla csoki 399 Ft
500 gr-os gumicukor 499 Ft
500 g-ros zselés cukor 499 Ft
500 gr-os vegyes desszert 549 Ft
500 gr-os konyakmeggy 798 Ft
Merci desszert 699 Ft
Omnia 250 gr-os 449 Ft
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A május 13-án Zalaegerszegen megrendezett II. Göcsej Amatõr-
film Szemlén a kisjátékfilm és a zalai témakörök kategóriában két
elsõ helyezést ért el az Elhagyott árnyék – tájleltár, illetve a Buga-
szeg címû dokumentumfilmjével a HSMK-ban mûködõ Kamera ‘67
Filmklub. A szemlén a három alkotó, Kotnyek István, Gerócs László
és Kalász József vett részt. 

– Az országos szemlét a Zalaegerszegi Televízió hirdette meg má-
sodik alkalommal –  mondta Kotnyek István. – Érkezett versenyfilm
Vas megyébõl, Salgótarjánból, Pécsrõl, Budapestrõl. Magas színvo-
nalú volt a szervezés, elégedettek voltunk a vetítés körülményeivel, a
díjazással. A legjobb filmeket Zalaegerszegen és Szombathelyen is
levetítik. Komoly volt a vetítési program, egyhuzamban délelõtt fél
10-tõl este 20 óráig peregtek a filmek, s közben volt egy díjátadás.
Ez a rendezvény is igazolta, van igény a filmszemlékre, ahol bemu-
tathatják az alkotók, hogy mit tudnak! Sok kezdõ, fiatal csapat je-
lentkezett, de azt is el kell mondani, egysíkúak voltak a filmek, lát-
szott rajtuk az amerikai iskola hatása. A filmek nagy része úgy né-
zett ki, mintha egy amerikai triller és egy zenés videofilm összemá-
solása lenne. Bátran használták a kamerát, a hangot, nagyon mai,
modern hangvételû filmek voltak. Látszott, hogy birtokában vannak
a technikának, pergõek voltak a vágások. Érdekes volt tapasztalni,
hogy rengeteg kamera van a fiatalok kezében, amit használnak, és
meg akarják mutatni, mit tudnak. Számunkra az egy egészen más vi-
lág, amit a kanizsaiak már nem készítenek. Éppen emiatt a mi mun-
kánk kilógott a sorsból. Saját kútfõbõl, saját ötletünk alapján csi-
náltuk meg a filmet, ami a zsûrit is meglepte. Mi öregek korunkból
és szemléletünkbõl adódóan kilógtunk a sorból, nyilván letisztultabb
módon fejeztük ki a gondolatainkat, és ezért nyertünk. 

Beszélgetésünk után hamarosan egy újabb örömhírrõl számolhattak
be a Kamera ‘67 tagjai. Az Országos Független Film-és Videószem-
lén 45 alkotás közül elsõ díjat értek el a Tájleltár címû filmjükkel.

-bakonyi-

Díjesõ a Kamera ‘67-nek 


